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ÖNSÖZ
İlk kez Haeckel (1834-1919)’in çeşitli organizmaların birbiri ve çevreleriyle olan
ilişkilerini inceleyen bir bilim olarak tanımladığı “ekoloji”, günümüzde bir ekolojik birimi
oluşturan unsurların analiz edildiği ve meydana gelen bütünün anlaşılmasına yönelik
çalışmaların gerçekleştirildiği bir alan olma özelliğine sahiptir. En büyüğünü yeryüzü
olarak tanımladığımız ekolojik birimler, farklı ölçekte olabilirler.
1941 yılında toplanan Birinci Coğrafya Kongresi’nde, hem fiziki hem de beşeri ve
ekonomik özelliklerini göz önünde bulundurularak Türkiye’nin coğrafi bölgeleri
belirlenmişti. Türkiye’nin ekolojik bölgeleri ise ortamı oluşturan fiziki coğrafya unsurları
esas alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle coğrafi bölgelerin sınırları ile tam kesişmediği
gibi, geçiş özelliğine sahip bazı alanların ayrı bir bölge olarak tanımlanması nedeniyle
coğrafi bölge sayısından da fazla olma özelliğine sahiptir.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya Programında yer
alan “Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri” dersinin içeriği ile uyumlu olarak kitap 14 bölümden
meydana getirilmiştir. Bölümlerden ilkinde ekoloji ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.
Türkiye’nin ekolojik bölgelerinin coğrafi özellikleri 4 ayrı bölümde ele alınmıştır. Bu
bölümlerde iklim, toprak ve yeryüzü şekilleri ile Türkiye’nin paleocoğrafyası ile ilişkili
olarak bitki örtüsü konuları işlenmektedir. Altıncı bölümden itibaren 8 bölüm halinde
Türkiye’nin ekolojik bölgelerine yer verilmiştir. Türkiye’nin kara sınırı 2875 km, deniz
sınırı 8333 km kadardır. Bu durum kıyıların ekolojik özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle,
kıyının ayrı bir ekolojik bölge olarak tanımlanmasını gerektirmiş ve son bölüm kumul
ekosistemi ile kumul vejetasyonuna ayrılmıştır.
Bu kitabın hazırlanmasında birçok yerli ve yabancı kaynak değerlendirilmiş, metnin
sonuna geniş bir kaynakça eklenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin temel ders kaynağı
ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan bu çalışmanın, tüm diğer derslerde de olduğu gibi
tek kaynak olarak düşünülmemesi gerekir. Bu kaynakların dışında da birçok kaynak
bulabilmeniz mümkündür. Ayrıca okuduğunuz her bir yeni kaynak, yeni bilgi ve görüşlerin
kazanılmasına vesile olacaktır.
Konunun/konuların daha iyi anlaşılabilmesinin, ancak öğrenilen bilgilerin harita
üzerinden takip edilmesi ile mümkün olabileceğini de unutmayınız.
Bu ders notunun sizlere faydalı olması en büyük dileğimdir.
Prof. Dr. Meral Avcı
Kadıköy, Şubat 2018
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KISALTMALAR
cpDNA

Kloraplast Deoksiribo Nükleik Asit

ITCZ

Tropiklerarası yaklaşma kuşağı (The Intertropical Convergence Zone)

KAF

Kuzey Anadolu Fayı

MÖ

Milattan Önce

MS

Milattan Sonra

NCA

Gen akışı ve popülasyon tarihini test eden hipotez

ssp.

Alt tür

subsp.

Alt tür

var.

Varyete

YAZAR NOTU
Coğrafya bir mekân bilimidir. Öğrendiğiniz bilginin hangi mekâna ait olduğu,
çevresinden nasıl etkilendiğini, çevresini nasıl etkilediğini bilmeniz, daha sonraki hayatınızda
çoğu zaman istemsiz olarak kullanacağınız bir alışkanlık haline gelecek bir bakış açısı
kazandıracak ve sizlere başarı yolunda katkı sağlayacaktır. Dersi “bir zorunluluk değil, bir
keyif olarak” değerlendiriniz. Hiçbir şeyi ezberlemeyiniz, öğreniniz. Bu durum kitapta yer
alan Latince bitki adları için de geçerlidir. Farklı yerel adlandırmaların neden olduğu
karmaşıklığı önlemek için, bilimsel olarak bitki ve hayvanlar Latince isimlendirilmektedir.
Söz konusu Latince isimleri ezberlemeye çalışmayınız.
Notlar konu ile ilgili en büyük yardımcınız olmakla birlikte, farklı kaynakları derslerde
kullanmaktan da çekinmeyiniz. Bu konuda interneti en büyük yardımcınız olarak kabul
edeceğinizi tahmin ediyorum. Bununla birlikte “internetteki bilgi kirliliğini” göz ardı
etmemenizi, eriştiğiniz bilgi kaynağı konusunda seçici olmanızı öneririm.

1. TEMEL KAVRAMLAR VE TÜRKİYE'YE EKOLOJİK
ÇERÇEVEDEN GENEL BİR BAKIŞ

Anahtar Kavramlar
Ekoloji: Çeşitli organizmaların birbirleri ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bili
dalı.
Ekolojik birim: En büyüğü yeryüzü olan özellikleri ve boyutları birbirinden farklı
mekân birimi

Giriş
Bu bölümde önce ekoloji kavramı ve gelişimi, ekolojiyle ilgili bazı terimler üzerinde
kısaca durulacak, daha sonra yine kısaca Türkiye’nin özelliklerine ve ekolojik yaklaşıma yer
verilecektir.

1.1. Ekoloji ve Temel Kavramlar
1866 yılında ilk defa ekoloji (oecologie) sözcüğünü kullanan Haeckel (Ernst Heinrich
Philipp August Haeckel), ekolojiyi çeşitli organizmaların birbiri ve çevreleriyle olan
ilişkilerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlamıştır. Ekoloji adı Yunanca iki sözcükten
gelmektedir. Oikos yaşanılan yer, logos ise bilim anlamındadır (Egerton 2013).
Organizmalar ile yaşam ortamları arasında karşılıklı nedensel ve fonksiyonel ilişkiler olduğu
Haeckel’den çok önceleri de bilinen ve üzerinde çalışılan bir konudur. İç Anadolu’da İvriz
kaynağındaki Hitit kabartmasında elinde buğday demeti ve üzüm salkımı tutan Tanrı
Tarhundas’a veya ürün verimi ile iklim koşulları arasındaki ilişkiyi fark eden ve bunu
Bereket Tanrıçası Kybele’nin yani Artemis’in davranışlarına atfeden Anadolu
kültürlerinde, günümüz tarımsal ekolojinin karşılığına denk gelen ampirik ekolojik bilgi
birikimi yatmaktadır (Erinç, 1984). Anadolu’da toprak ve bereketin kaynağı olan ana tanrıça
Kybele (Kültepe tabletlerinde adı Kubaba, Lydia'da adı Kybebe, Phrygia'da Kybele,
Efes'te Artemis Ana Tanrıçanın değişik adlardır), doğayı bütün canlılığı ve verimliliğiyle
simgelemektedir (Erhat 1996). Eski Yunan kültürüne bakıldığında ise ekolojik düşüncenin
izlerini taşıyan çok sayıda örneğe rastlanır. Yunan dünyasında hekim tanrı olarak büyük bir
üne sahip olan Apollo’nun oğlu Asklepios, hekimlik sanatını Kheiron’dan öğrenmiştir.
Kheiron doğanın içinde yaşayan, otlardan faydalanma yollarını bilen ve doğanın sırrına
ermiş birisidir (Erlat 1996). Asklepios için yapılan tapınakların adı Asklepionlar’dır.
Asklepionlar aslında hem ilk hastaneler, hem ilk tıp okulları hem de tapınaklardır.
Asklepionların en ünlüleri MÖ 5-6. yüzyıllarda Epidaurus, Kos, Knidos (Datça, Muğla)
ve Bergama’da (İzmir) kurulmuştur. Kos adasında doğan Hippocrates (MÖ 460-375),
çalışmalarını temel olarak buradaki Asklepion’da gerçekleştirmiştir. Hipokrat’ın öğretileri ve
tıp alanındaki uygulamaları kendi dönemi kadar sonraki yüzyıllar boyunca Avrupa’da
gelişen tıbbın da temellerini oluşturmuştur (Elçin, 2010). Bu dönemde hekimlik yapanlar
doğa ve canlılar arasındaki ilişkileri iyi bilmekteydiler. İlkçağ’ın ünlü hekimi Hippocrates
hastalıkların dış etkenlerden meydana geldiğini ve özellikle iklim gibi doğal ortam
koşullarının bu konuda etkili olduğunu belirtmiştir. Hippocrates, Corpus Hippocraticum adlı
eserinin De aere, aquis, et locis (Hava, Sular ve Mekanlar Hakkında) başlıklı yazmasında
bir yerleşmedeki insanların sağlığı üzerinde havanın, içme suyunun, rüzgarın önemine vurgu
yapmıştır. Hippocrates Antik Çağ’ın en önemli ekologlarından birisi olarak da tanımlanır
(Hippocrates 1869; Erinç 1984; Baytop 1999). Anadolu’da Kilikya Bölgesi'nde,
Anazarba'da doğan ve MS I. yüzyılda yaşayan hekim Pedanius Dioskorides, sağlıkla ilgili
sorunlara doğada çözüm aramıştır. Dioskorides Latince adı De Materia Medica olarak
bilinen ve beş kitaptan oluşan büyük eserin yazarıdır ve bu eserde 600'den fazla bitkisel drog
vardır (Ataç ve Yıldırım, 2004). Aristoteles (MÖ 384-322) günümüzdeki ekolojinin temel
prensipleri niteliğindeki bazı ilkeleri ortaya koymuştur. Aristoteles doğanın hiç bir şeyi
boşuna yapmadığını belirtir. Doğa en iyi olanı yapmayı amaçlar.

Aristoteles’e göre doğayı açıklamaya çalışıyorsanız, doğaya bakmanız gerekir, doğayı
doğaya göre açıklamanız gerekir (Babür, 2013). Gökyüzü Üzerine, Doğa Bilimleri Üzerine
ve Hayvanların Hareketi Üzerine gibi ekoloji ile ilgili eserler veren Aristoteles’in, ekoloji ile
ilgili birçok düşüncesi günümüz ekolojisinin de temel ilkeleri arasında kabul edilebilir (Erinç,
1984). Antik çağın ekologları arasında kabul edilen ve asıl adı Tyrtamos olan Theophrastus
(MÖ 371) ise bir bitkinin en iyi şekilde, uygun ortamlarda geliştiğini belirtir. Bu günümüz
ekologlarının tabiriyle “niş”dir. Theophrastus’a göre doğaya karşı olan herhangi bir şey
tehlikelidir. Theophrastus’un yargısında doğal ve doğal olmayan arasındaki fark da önemlidir.
Theophrastus bu düşüncelerle “doğadaki herhangi bir şey nasıl doğal olmayabilir?” diye de
sorgulamaktadır. Theophrastus bu sorunun amacını kabul ederken doğayı 3 farklı yönden
ele almıştır. Birincisi bitkinin kendi doğasıdır, kendi telosu ya da amacıdır. Bu günümüzde
genotip olarak tanımlanır. İkinci olarak bitkinin içinde bulunduğu ortamın doğası’ndan
söz eder. Ortamın doğası, bitkinin telosu ile uyumlu ya da zıt olabilir. Son olarak da
insan etkisine değinir. İnsan bitki ya da çevre anlamında farklı etkiler gösterebilir
(Hughes 1985). Theophrastus herhangi bir bitki ve onun yaşadığı coğrafi ortam arasındaki
ilişkiye baktığında ise o yerin bitkinin kendi doğasına uyabileceği gibi, uymayabileceğini de
gözlemlemiştir. O’na göre bir bitki kendi varlık amacına en uygun ortamı arar. Bu
alan/mekân oikeios topos veya oikeia chora’dır. Her bitki, belirli bir mekâna uygundur.
Theophrastus bitkiler ve ortam arasındaki ilişkilere göre bitkileri
•

kuraklığa uyum gösterenler (kserofitler),

•

nemli ortamlara uyum gösterenler (hidrofitler)

•

tuzlu ortamlara uyum gösterenler (halofitler) olarak ayırt etmiştir.

Kurakçıl ağaçların kurak alanlara, nemcil ağaçların nemli alanlara benzediğini
ifade eden Theophrastus, bitkilerin yetiştikleri ortamın çeşitli faktörleri arasında toprak,
nem, sıcaklık, rüzgârlar, bakı ve yükseltiyi sayar. Bu faktörlerin her biri bitkilerin ortaya
çıkışını ve gelişimini etkiler. Theophrastus günümüzde ekologların mikrohabitatlar olarak
tanımladıkları yerel yaşam ortamlarına da değinir. Bu ortamlar özellikle dağlık
alanlarda ortaya çıkar. Rüzgârlar üzerinde topoğrafyanın etkisi (fön rüzgârları gibi) ve
orogrofik yağışların üzerinde de durur.
Theophrastus bitkileri yetiştikleri ortama göre 4 gruba ayırmıştır:
•

Ağaçlar (dendra),

•

çalılar (thamnoi),

•

çalı-altı/çalımsı (phrygana)

•

otlar (poai).

Ekolojik görüş Orta Çağ’da esas olarak İslam bilim adamları tarafından temsil
edilmiştir. Bunlar arasında doğanın bir bütün olduğunu savunan El-Câhiz (Câhiz’in en

önemli eseri sayılan Kitâbü’l-Hayevân’da zoolojinin çeşitli bölümleri, hayvan türlerinin
evrimi, iklim ve çevrenin etkisine dair yazarın geniş bilgisi hissedilir), özellikle havanın
etkileri ve tıbbi ekoloji üzerinde duran İbni Sina dikkati çeker (Erinç 1984; Şeşen 1993;
Avcı 2017).
XIX. yüzyılda yeniden batıda önem kazanan ekolojik düşüncenin gelişmesinde
Humboldt’un rolü önemlidir. Alexander von Humboldt (1769-1859)’un vizyonu; mekân,
zaman, yeryüzünün fiziki ve biyolojik unsurları ile insan kültürünü ve algısını kapsayan
bir bakış açısı içeriyordu. 19. yüzyılda biyocoğrafya, ekoloji ve fiziki coğrafyanın hızlı
gelişim aşamasını sağlayan eşsiz ve orijinal sentezi, bu unsurların bileşimini kapsamaktaydı.
Humboldt And dağlarının yamaçları boyunca ortaya çıkan değişimler (bitki örtüsü,
hayvanlar ve hatta insan faaliyetleri gibi) üzerinde durmuş, “insan uygarlıkları işgal ettikleri
toprakların verimliliği ile her zaman ters ilişkilidir” argümanı ile insanın fiziki ortam
üzerindeki etkisine de işaret etmişti (Jackson 2009). Martonne’un (1909) ifadesiyle,
Humboldt’tan başka hiç kimse daha net olarak insanın toprak, iklim ve vejetasyona bağlı
olduğunu, vejetasyonun nasıl bir fiziksel olay olduğunu ve bütün bunların arasındaki
ilişkiyi belirtmemiştir (Dickinson 1969; Avcı 2017; Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1. Alexander von Humboldt ve arkada Chimborazo Dağı (https://tr.wikipedia.org/
wiki/Alexander_von_Humboldt). Sağda ise Humboldt’un adını taşıyan çok sayıda bitkiden birisi
olan Quercus humboldtii (Güney Amerika meşesi) yer almaktadır. Bu tür Kolombiya’da And
dağlarında 1000-3000 metreler arasında yayılış gösteren, herzaman yeşil yapraklı meşelerdendir
(UTP 2017).

Ekoloji konusundaki ilk yayınlar arasında kabul edilen George Perkins Marsh’ın
1864’de yayınlanan “Man and Nature or, Physical Geography as Modified by Human
Action” (İnsan ve Doğa veya İnsan Tarafından Değiştirilen Fiziki Coğrafya) adını
taşıyan kitabı, insanın doğa üzerinde yaptığı değişimleri açık olarak ortaya koymuştur.
1965’de tekrar basıldığında Marsh’ın kitabının editörlüğünü yapan ve bir önsöz yazan
David Lowenthal, bu kitabın yeryüzünün süper bolluk efsanesinin tartışılabildiği ve

reform ihtiyacının dile getirilmesine yol açan ilk kitap olduğunu belirtir. Bu kitap insanın
doğadan nasıl farklı olduğunu, doğanın kendi içinde nasıl çalıştığını, insanın ormanları
tahrip etmesinin, tarım yapmasının veya yeni binalar inşa etmesinin doğa için tam olarak
ne anlama geldiğini göstermiştir. Lowenthal’a göre Marsh’ın kitabından önce insanın
doğayı nasıl etkilediği, üzerinde pek de dikkatle durulan bir konu değilken, İnsan ve Doğa
kitabı koruma hareketinin de ilham kaynağı olmuştur. Lowenthal bu kitabın bir yüzyıl
sonra okunmaya değer olmakla kalmadığını, aynı zamanda bugün önemli dersler
çıkarmamızı da sağladığını belirtir. O’na göre tarihsel bakış açısı ve çağdaş tutku/merak
bu kitabı kalıcı bir klasik esere dönüştürmüştür (Lowenthal 1965). Avrupa’da Carl
Ritter (1779-1859), Friedrich Ratzel (1844-1904) ve Amerika’da Ellsworth Huntington
(1876-1947) gibi ünlü coğrafyacılar ortam koşullarıyla insan toplulukları arasında çok
çeşitli ve sıkı ilişkiler olduğu öğretisini yaymışlardır (Erinç, 1984). Ritter ise, dünyanın
insanın evi olduğu fikrine sahipti (Martin ve Preston 1993). Darwin ve Heackel’den
etkilenen Alman coğrafyacı Ratzel ise daha sonra Naziler tarafından farklı bir şekilde
benimsenen Lebensraum-yaşam alanı sözcüğünü kullanmaktaydı (Smith, 1980). Üç
ciltlik Anthropogeographie adlı eserinde yeryüzü, insanla ilişkili olarak ele
alınmaktaydı. Ellsworth Huntington (1876-1947), özellikle çevresel determinizm ve
ekonomik coğrafya konularındaki çalışmalarıyla bilinir. 1800’lerde botanikçiler de
dünyanın bitki örtüsünü haritalamaya başlamışlardır. Humbolt’u da etkileyen Carl Ludwig
Willdenow (1765–1812), bu dönemin fitocoğrafyacılarından birisiydi. Doğal tarihin
diğer alanlarında ortaya çıkan gelişmeler de ekolojinin gelişiminde önemli roller üstlendi.
Bunlardan birisi Charles Darwin’in (1809-1882) Beagle yolculuğuydu. Bu seyahatlerden
toplanan notlar ve koleksiyonlar üzerinde uzun yıllar çalışan Darwin, organizmaların
kıtalar içinde ve kıtalar arasındaki benzerliklerini ve farklıklarını karşılaştırdı. Bitki
formasyonlarının kökeni ve gelişmeleri üzerine çalışan Avusturyalı Anton Kerner von
Marilaün (1831-1898), bitki dağılışı üzerinde sıcaklık ve nemin etkisini değerlendirerek
bitkiler ve ortam arasındaki ilişkilere odaklanan Alphonse de Candolle (1806-1893),
Humboldt’dan etkilenen ve dünya vejetasyonu üzerine yazan Alman botanikçi August
Heinrich Rudolf Grisebach (1814-1879), birlikte İsviçre’de iklim-bitki örtüsü
arasındaki ilişkiler üzerinde çalışan Fransız botanikçi Charles-Henri-Marie Flahault
(1852- 1935) ve Gaston Bonnier (1853-1922), 1895’de bitki ekolojsi üzerine ders kitabı
yazan, dersler veren kısaca Eugen Warming olarak bilinen Danimarkalı Johannes Eugenius
Bülow Warming (1841-1924) ve Arthur G. Tansley (1871–1955) yirminci yüzyılın
ekologlarından bazılarıdır (Avcı 2017).
19. yüzyılın ikinci yarısında daha geniş bir kullanıma sahip olan ekoloji, 1960’lı
yıllara gelene kadar önemli bir bilim dalı olarak tanınmamıştır. İnsan nüfusunun giderek
artması ve bununla ilişkili olarak pestisidlerin ve pollütantların (kirleticilerin) doğal
ortamda meydana getirdiği bozulmalarla ilgili olarak ekologların kaygılarını dile
getirmeleriyle, ekoloji bilimi 1960’lardan sonra daha çok üzerinde konuşulur olmuştur
(Krebs 2008). İlk bitki ekologları ise çoğunlukla karasal bitki örtüsü ile ilgili çalışmalar
yapmışlardır. Avrupalı biyologlardan diğer bir grup ise o dönemde sucul bitki ve hayvanlar
ile ortamları arasındaki ilişkilere ilgi duymaya başlamıştır. Bu çalışmalar genç bir limnolog
olan R. A. Lindeman’ı etkilemiş ve Lindeman bir göl ortamındaki ilişkileri çalışarak

1942’de “The Trophic-Dynamic Aspects of Ecology- Ekolojinin Trofik ve Dinamik
Yönleri “ adını taşıyan yayını yapmıştır. Bu yayın bütün canlı sistemlerin incelenmesini
kapsayan ekosistem ekolojisi için başlangıç olarak kabul edilmektedir. 20. Yüzyılın
ilk yarısında artık tıbbi ekoloji, bitki sosyolojisi, ekosistem, madde ve enerji döngüsü
kavramları geliştirilmiştir. Giderek ekolojik çalışmaların çeşitlendiği görülmektedir (Erinç
1984; Smith ve Smith 2012; Avcı 2017).
Anlaşılacağı gibi ekoloji bilimi en temel düzeyde canlıların bolluğunu ve
dağılışını belirleyen süreçleri araştırmaktadır. Ancak bilindiği gibi günümüzde
antropojenik etkilerin giderek artması ve bu nedenle doğal ortamların sürekli değişim
halinde bulunması nedeniyle ekologlar, bu ortamlarda ekolojik süreçlerin nasıl
çalışacağını öngörmeye çalışmaktadırlar. (Kendall 2015).
Herhangi bir ortamı organik ve inorganik unsurlar meydana getirir. Bir canlı için
ise ortam, bu canlıyı etkileyecek fiziksel, kimyasal ve biyotik olmak üzere tüm faktörleri
içerir. Ekolojinin hedefi ortamı oluşturan bu unsurlar arasında var olan ilişkilerin
incelenmesidir. Bunun için de ekoloji biyoloji, meteoroloji, klimatoloji, pedoloji, jeoloji,
jeomorfoloji, entomoloji, fizik, kimya, matematik vb gibi çok sayıda bilim dalından
faydalanır. İşte bu nedenle ekoloji bazılarına göre “sınır bilimi” olarak kabul edilmelidir
(Erinç 1984). Ekoloji bireysel olarak organizmalarla yani tür düzeyinde bunların
bulundukları ortamı nasıl etkiledikleri ya da ortamdan nasıl etkiledikleri anlamında
ilgilenir. Buna autekoloji (autecology) adı da verilir. Bazılarına göre de bu genekoloji’dir
(yani genetikekoloji). Popülasyon seviyesinde ise ekolojinin ilgi alanı belirli türlerin
varlığı veya yokluğu; bolluğu veya nadir bulunmaları; sayılarındaki salınımlar ve
eğilimler ile ilgilidir. Topluluk ekolojisi, ekolojik toplulukların oluşumu ve
kompozisyonunu kapsayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım sinekoloji (synecology) olarak
da bilinir (Turesson 1923; Begon vd. 2006).
Yirminci yüzyılın en önemli ekologları arasında kabul edilen Arthur George
Tansley (1871-1955), 1935’de ilk defa ekosistem terimini kullanarak canlı ve cansız
unsurlar arasındaki ilişkiyi vurgulamıştır. O’na göre canlılar çevreleriyle beraber bir
fiziksel bir sistem oluşturur. Ekologların bakış açısıyla değerlendirilirse, bu şekilde
oluşan sistemler yeryüzündeki temel doğa birimleridir. İnsan olarak önyargılarımız
organizmaları sistemin en önemli parçası olarak görse de, inorganik faktörler de
küçümsenmemelidir. Çünkü bu inorganik faktörler sistemleri oluşturur ve her sistem
içinde de canlı ve cansız unsurlar arasında çeşitli ilşikiler vardır. Bu ekosistemler farklı
çeşitlerde ve boyutlarda olabilirler. Büyük bölgesel iklim kuşakları karasal ekosistemlerin
temel belirleyicisidir. Bu iklim kuşakları ekosistemlere toprak ya da organizma gibi bir
bileşen olarak etki etmektedir (Tansley 1935; Avcı 2017).
Ekosistemlerin çalışılması ekolojik yaklaşımlardan birisidir (Likens 1992).
Kavramsal olarak dünya, bir göl, bir akarsu, bir dağ veya kurak sahalardaki bir kaya,
ekosistem bakış açısıyla değerlendirilebilir. Ekosistem, sınırları içerisinde tüm
organizmaları ve abiotik çevrenin tüm bileşenlerini içeren “bir birim dünya veya yeryüzü
ünitesi” olarak da tanımlanır. Ekosistem ekolojisi bilim dalı, Tansley’den günümüze

kuşkusuz çok uzun bir yol kat etmiş, daha geniş ve daha kapsayıcı olmuştur. Ekosistem
ekolojisinin kimi zaman tartışmalı ve farklı alanları da içeren bir disiplin olduğu açıktır.
Doğal ve sosyal sistemlerinin birbirine ne kadar bağlı olduğunun artık daha çok
bilinmesi, temel ekoloji de dahil olmak üzere farklı disiplinlerden araştırmacıları içeren
bütüncül yaklaşımları öne çıkarmaktadır (Raffaelli ve Frid 2010). Çünkü çözülmesi
gereken sorunlar, genellikle bölgesel ve küresel ölçekte etkin süreçlerdir ve bunlara
ancak bütüncül yaklaşımlarla çözüm üretebilir. Ekosistem coğrafyası, ekosistemlerin
dağılışı ile bunların zaman ve mekân boyutunda farklılaşma süreçlerinin çalışılması
olarak tanımlanır. Ekosistem coğrafyacıları ekosistemleri geniş bir çerçeveden mekân
ve zaman boyutunda ele alarak ekolojik bölgelerin hiyerarşik/kademeli tasarımını
yaparlar. Bu hiyerarşi veya iç içe geçmiş doğa, yani yerel alanlardan ekotoplara, karasal
(veya okyanus havzaları) ve bölgesel ölçeğe uzanan ayırımlar, biyomlara dayanan
geleneksel ayırımdan ekosistem yaklaşımına yönelme gayretidir. Ekolojik bölgeler
tasarımı, karasal ve akvatik bölgelerin her ikisi için de ekolojik bölgelerin iç içe geçen
tasarımını kapsayan tamamen küresel bir tasarımdır (Lomolino vd. 2005; Avcı 2017).
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri kapsayan ekolojik sistemler içindeki
karmaşık ilişkiler, ekolojiyi disiplinler arası bir bilim yaptığından, ekosistem ve ekoloji
alanında çalışanları da disiplinlerarası çalışmalar yapmaya zorlar. Diğer bilim dalları ile
olan ilişkiler yalnızca organizmaların doğal ortamla olan ilişkilerinin anlaşılması
bağlamındadır. Örneğin bitkinin nasıl karbondioksit aldığı veya suyu kaybettiği aslında
bitki fizyolojisinin kapsamındadır. Ancak ekolojik yaklaşımla konu değerlendirildiğinde
bu süreçlerin yağış ve sıcaklık rejimindeki değişimlerden nasıl etkilendiklerinin bilinmesi
gerekir. Karalar üzerindeki ekosistemlerin yapısı ve fonksiyonu, bitki popülasyonlarının
bolluğu ve dağılışlarının anlaşılması bakımından bu bilgilerin büyük önemi vardır.
Günümüzde ekolojik bakış açısının beşeri faktörlerin doğa üzerindeki hakim rolünü daha
iyi değerlendirecek şekilde genişlemesi gerekliği söz konusu olmaktadır. İnsanlığın karşı
karşıya kaldığı çevresel sorunlar arasında nüfus artışı, biyolojik çeşitlilik, sürdürebilirlik
ve küresel iklim değişimi olmak üzere dört temel ve birbiriyle ilişkili alan öne çıkmaktadır
(Smith ve Smith 2012). Küresel nüfusun giderek artması ve arazi kullanımındaki
önemli değişimler, yeryüzünde de belirgin sonuçları olan değişimleri beraberinde
getirmektedir. Tarımsal faaliyetler için ormanların açılması birçok doğal ekosistemi de
tahrip etmekte ve bu durum doğa tarihinde benzeri görülmemiş şekilde türlerin
nesillerinin yok olmasına yol açmaktadır. Yine nüfusun giderek çoğalması doğal
kaynakların sürdürülemez şekilde kullanılmasına; fosil yakıtlara olan talebin giderek
artması, atmosferimizin kimyasal bileşiminde değişimler yaratarak iklim değişikliklerine
neden olmaktadır (Avcı 2017).
Yeryüzü, ekolojik özellikleri ve boyutları bir diğerinden oldukça farklı olan
mekân birimlerinden meydana gelir. Yeryüzünde bu farklı mekân birimlerinin
oluşturduğu mozaiği meydana getiren farklı birimlerin sayısı ise, inceleme ölçeğine bağlı
olarak değişir. En büyük fonksiyonel mekân birimi, başka kelimelerle en büyük
ekosistem, dünyadır. Dünya üzerinde yaşam sadece, karalarda ve atmosferde belli bir
yüksekliğe, denizlerde de belli bir derinliğe kadar uzanan ve kalınlığı yer yer değişen bir

geosfere, yani biyosfere özgüdür (Erinç 1984). Dünya ekosistemi çeşitli boyutlarda ve çok
sayıda ekosistemlerden oluşur. Bu en büyük dünya ekosistemdeki daha küçük ölçekli olan
ekosistemler boyutları bakımından sınıflandırılabilir (Şekil 1). Bunlardan alansal
boyutları en geniş olanlara biyom denir. Biyomlar, esas olarak büyük iklim bölgelerine
göre oluşan büyük ekosistemler olarak da ifade edilir. Günümüzde ise biyom, “karasal
ekosistemin bitkileri ve hayvanları da içerecek şekilde tanımlanabilen en büyük alt bölümü”
olarak tarif edilir (Bailey 2009). Örneğin ılıman kuşak step sahaları, çöller veya tropikal
yağmur ormanları birer biyomu oluşturur. Bu alanların her birini ana çizgileriyle
karakterize eden bir iklim tipi, toprak tipi, bitki örtüsü ve fauna vardır, ancak yine de
biyomlar heterojen sistemler olarak belirtilebilir. Yukarıda sözü edilen bu geniş
ekosistemler yani biyomlar içinde de çeşitli özellikleriyle farklılaşan ve daha küçük alan
kaplayan ekosistemler ortaya çıkar. Tropikal yağmur ormanları sahasında veya çöllerde yer
alan yüksek dağlık alanlar çevrelerinden birçok özellikleri bakımından farklılaşırlar. Bir
biyomun sınırları içinde yer alan bu daha küçük alanlı ve farklı ekosistemlere ekotop
(ecotope) adı verilir. Ekotop terimi peyzaj ekolojisinden (landscape ecology) türetilmiş
olan bir terimdir. Nispeten homojen özelliklere sahip küçük mekânsal unsurlar için
kullanılmıştır (örneğin bazı orman alanlarındaki küçük akarsu havzaları için). Ekotoplar
arasında, geçiş özelliği gösteren ekosistemlere ise ekoton denir. Yani iki komşu
ekosistem arasında geçiş alanlarını ekotonlar oluşturur (Galley 1998; Gosz 1993; Avcı
2017).

Şekil 1. Dünya ekosistemini oluşturan unsurlar. Ekolojinin ilgi alanını oluşturan ekosistemler
topluluklar ile bu toplulukların bulunduğu doğal ortamdan meydana gelir. Bu topluluklar
ile doğal ortamın diğer unsurları (su, hava vb gibi abiyotik/cansız unsurları) hep beraber
bir ekolojik sistem meydana getirir. Ekosistemler coğrafi görünümü (landscape), coğrafi
görünümler biyomları, biyomlar ise biyosferi oluşturur. Birbiriyle etkileşim halinde
bulunan ekosistemlerin oluşturduğu coğrafi görünümler heterojen sistemlerdir. Bu şekilde
türlerden biyosfere uzanan basamaklar görülmektedir. Burada her bir basamakta bulunan
birim kendisini çevreleyen fiziki ortam ile etkileşimdedir. Diğer bir ifadeyle enerji ve

madde alışverişinde bulunur. Bireysel organizmalardan biyosfere kadar uzanan tüm
ekolojik düzeylerde organizmalar ile ortamları arasında karmaşık bir ilişkiler ağı vardır. Bu
sistemlerin içinde canlı ve cansız unsurlar yer alır. Bu sistemlere biyosistem adı da verilir
(Smith ve Smith 2012’den değiştirilerek Avcı 2017).

Ekosistemlerde alansal boyut ile ilgili diğer bir ekosistem terimi de niş (niche)’tir.
Bu terim, daha çok biyologlar tarafından kullanılır ve organik toplulukların yaşadıkları
küçük boyutlu bir mekânı (habitat) ve bu mekânın organik topluluk üzerindeki etkilerini
aynı zamanda ifade eder.
Habitat ve biyotop terimleri çevrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri için neredeyse
eş anlamlı olarak kullanılmaktadır (habitat kelime olarak İngilizce’de kullanılırken biyotop
terimi diğer Avrupa dillerinde tercih edilir). Ekosistemler ve ekotoplar ile ilgili olarak başka
kavramlar da vardır. Bunlardan biyosenoz bir ekosistemin çevre ile uyum hâlindeki
unsurlarını ifade etmek amacıyla kullanılır. Fizyosistem birbiriyle ilişkili fizikî unsurların
karşılığıdır. Korolojik niteleme açısından, fiziksel özellikleri bakımından benzerlik
gösteren mekân birimlerine fizyotop, biyolojik özellikleri bakımından benzerlik gösteren
ortamlara da biyotop adı verilir (Erinç 1984). Bu kavramlara İstanbul çevresinden örnek
verilecek olursa; İstanbul Boğazının her iki yakasında ormanlarla kaplı platolar birer ekotop
veya biyotoptur. Bir biyomdan daha dar alan kaplayan ve çeşitli ekotopları (veya biyotopları)
içeren mekân birimlerinin karşılığı olarak jeokompleks terimi de kullanılır. Jeokompleksler,
biyomlara denk gelen büyük iklim kuşakları içinde bölgesel/yöresel iklim bölgelerine
alan bakımından uyum gösterirler. Karadeniz ve Marmara denizi arasında yer alan
İstanbul çeşitli yerel iklim tiplerinin ortaya çıktığı ekotoplardan ve ekotonlardan
oluştuğu için, bir jeokompleks olarak da nitelenebilir (Erinç 1980).
Ekosistemlerin sınıflandırılması konusunda sadece karalara bağlı kalarak yapılan
sınıflandırmalar yeterli olmaz. Bu nedenle de karasal ekosistemler dışında suya bağlı
ekosistemler yani akvatik ekosistemler ayırt edilir. Akvatik ekosistemler deniz, göl ve
akarsu ekosistemleri olmak üzere üç gruba ayrılır. Göl ve akarsu ekosistemleri, karalar
üzerinde bulundukları için karasal ekosistemler başlığı altında da ele alınır. Denizel
ekosistemler ise, fiziksel ve kimyasal özellikler, derinlik ve dinamik hareketler gibi
özellikleri bakımından farklılaşan çeşitli mekân birimlerine (başka bir ifade ile karalarda
olduğu gibi çeşitli ekosistemlere) ayrılabilirler (Erinç 1984).
Not. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi merak eden öğrencilerimize Ekosistem
Coğrafyası (Avcı 2017) kitabının 1 ve 2. Bölümlerini okumaları tavsiye edilir.

1.2. Türkiye’ye Genel Bir Bakış
Türkiye, Kuzey Yarımküre’de Eski Dünya kıtalarından Avrupa ve Asya’nın
birleşme yerinde kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan iki yarımada üzerinde yer
almaktadır. Türkiye, fiziki ve beşeri açıdan her iki kıtaya ait özellikler taşımaktadır.

Kuzeyde Sinop İli’nde İnceburun (42°06' K), batıda Gökçeada’nın Avlaka Burnu
(25°40' D), güneyde Hatay İli Beysun İlçesi’nin Topraktutan Köyü’nün güneyi (35°51'
K) doğuda da Türkiye-İran- Azerbaycan sınırının yer aldığı Dilucu arazisinin doğusu
(44°48' D) Türkiye’nin en uç noktalarını oluşturmaktadır. Toplam yüzölçümü 814.578 km2
olan Türkiye’nin, topraklarından 24.378 km2’si Trakya Yarımadası’nda, 790.200 km2’si
ise Anadolu Yarımadası’ndadır. İki yarımada birbirlerinden Anadolu Yarımadası’nın
kuzeybatısında en dar yeri (Kilitbahir ile Çimentabya arası) 1375 m olan Çanakkale
Boğazı ve en dar yeri (Rumelihisarı ile Anadoluhisarı arası) 760 m olan İstanbul Boğazı
ile ayrılmaktadır. İki boğazın arasında Marmara Denizi yer alır. Anadolu Yarımadası’nın
kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz, batısında da Ege Denizi bulunmaktadır.
Toplam deniz kıyılarının uzunluğu 8333 km, kara sınırının uzunluğu ise 2875 km’dir.
Batıda Bulgaristan (269 km) ve Yunanistan (203 km) ile komşu olan Türkiye’nin
doğusunda Gürcistan (276 km), Ermenistan (325 km), Azerbaycan (18 km) ve İran (529
km), güneyinde ise Irak (378 km) ve Suriye (877 km) yer alır (DİE, 1999). Türkiye,
ayrıca denizde kuzeyde Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve
Gürcistan; güneyde Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan; batıda ise
Yunanistan ile komşudur (Şekil 2; Avcı S. 2014).

Şekil 2. Türkiye’nin komşularına göre konumu

Türkiye idari açıdan, 2012 sonu itibariyle, 81 ilden meydana gelmektedir. İller
ilçelerden oluşur. Toplam ilçe sayısı 957’dir. İdari bölünüşün en küçük birimi köy’dür.
Türkiye’de 34.434 köy yerleşmesi bulunmaktadır. Köylere bağlı mahalle, kom, mezra,
divan vb. yerleşmeler sayıya dahil değildir. En fazla yüzölçümüne sahip olan il Konya, en
küçük il ise Yalova’dır. İstanbul 13,8 milyon nüfusu ile en kalabalık ili meydana
getirirken, en az nüfuslu il olan Bayburt’un nüfusu, 75 binin biraz üzerindedir (75.797).
İdari bölünüş, mekânsal farklılıkları ve benzerlikleri yansıtmaz. Bu nedenle jeolojik,
jeomorfolojik, hidrografik ve iklim özellikleri yanında, yerleşme şeklinden yapı biçimine
ve hâkim ekonomik faaliyetlere kadar değişen tüm coğrafi elemanların göz önünde

bulundurulduğu bir ayırımın kullanılması söz konusu olmuştur. 1941’de toplanan Birinci
Coğrafya Kongresi’nde alınan kararlar doğrultusunda Türkiye, fiziki, beşeri ve ekonomik
özellikleri açısından 7 coğrafi bölgeye ve kendi içlerinde homojenlik gösteren 21 bölüme
ayrılmıştır. Bu bölgelerden denize kıyısı bulunanlar komşusu oldukları denizlere
(Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi gibi), diğerleri ise
Anadolu içindeki yerlerine (İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi gibi) göre isimlendirilmiştir (Avcı, 2011a). Aşağıda Türkiye’nin
coğrafi özellikleri ele alınırken, belli alanların tanımlanmasında, coğrafi bölge ve bölüm
isimleri kullanılmıştır (Şekil 3).
Türkiye genel olarak yüksek bir ülkedir. Avrupa’nın ortalama yükseltisi 300 m,
Asya’nın 1000 m iken (Yücel, 1984) Türkiye’nin ortalama yükseltisinin 1141 m olması
bunu açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye’de 500 m’den alçak alanlar toplam
yüzölçümünün sadece
% 18’ini meydana getirir. 1000 m’nin altındaki alanların payı ise % 43’e yaklaşmaktadır.
2000 m’den daha yüksek alanların payı da % 11’dir (Elibüyük ve Yıldız, 2010). Özellikle
insanların yaşama alanları dikkate alındığında, nüfusun büyük kısmının 1000 m’nin altında
kalan yerlerde bulunduğu görülmektedir. Türkiye genelinde yükselti, batıdan doğuya
doğru artar. Ege Bölgesi’nin batısında 500 m dolayında olan ortalama yükselti, İç
Batı Anadolu’da ve İç Anadolu Bölgesi’nin batısında 1000-1100 m’ye çıkar. İç
Anadolu Bölgesi’nin doğusunda ortalama yükseklik 1500 m kadardır. Anadolu
Diyagonali olarak da bilinen, nispeten yüksek bir eşiğin doğusunda Doğu Anadolu Bölgesi
başlar. Doğu Anadolu’nun ortalama yükseltisi ise 1830 m’dir. Benzer durum kuzeyde
Karadeniz kıyılarında da görülmektedir. Marmara Bölgesi’nin Istranca bölümünde 289 m
olan yükselti, Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde 189 m’ye iner. Buna karşılık daha doğuda
Batı ve Orta Karadeniz Bölümlerinde 900 m’yi biraz geçen ortalama yükselti, Doğu
Karadeniz Bölümü’nde 1650 m’ye çıkar (Fotoğraf 2).

Şekil 3. Türkiye’nin coğrafi bölge ve bölümleri: 1. Marmara Bölgesi: a- Istranca Bölümü, bÇatalca- Kocaeli Bölümü, c- Ergene Bölümü, ç- Güney Marmara Bölümü; 2. Karadeniz
Bölgesi: a- Batı Karadeniz Bölümü, b- Orta Karadeniz Bölümü, c- Doğu Karadeniz Bölümü; 3. Ege
Bölgesi: a- Asıl Ege Bölümü, b- İç Batı Anadolu Bölümü; 4. İç Anadolu Bölgesi: a- Yukarı
Sakarya Bölümü, b- Orta Kızılırmak Bölümü, c- Yukarı Kızılırmak Bölümü, ç- Konya Bölümü;
5. Doğu Anadolu Bölgesi: a- Yukarı Fırat Bölümü, b- Erzurum-Kars Bölümü, c- YukarıMurat-Van
Bölümü, ç- Hakkâri Bölümü; 6. Akdeniz Bölgesi: a- Antalya Bölümü, b- Adana Bölümü; 7.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: a- Orta Fırat Bölümü, b- Dicle Bölümü (S. Avcı 2014’den alındı).

Fotoğraf 2. Batı Karadeniz kıyıları (Foto. M. Avcı)

Türkiye’nin doğu kısmının yüksek olması, bu kesimin tamamen dağlık bir alan
olduğu anlamına gelmemektedir. Bölge içinde ortalama yükseltisi 700-2000 m arasında
değişen ovalar ve 1500-2500 m yaylalar (platolar) yer alır. Ancak ovalardan birçoğunun
yükseltisi (Erzurum Ovası 1850 m, Yüksekova 2000 m) çoğu zaman batıdaki birçok
dağlık alandan (Ege Bölgesi’nde Bozdağ’da 2159 m, Aydın Dağları [Cevizlidağ’da] 1819 m
gibi) daha fazladır veya onların yüksekliğine yakındır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde volkanik
Ağrı Dağı (5137 m) Türkiye’nin en yüksek yerini oluşturur. Dağın kuzeyinde yer alan
Iğdır Ovası’nın ortalama yüksekliği 700-800 m’dir. Bu durum Ağrı Dağı’nın daha da
heybetli görünmesine yol açar. Erzurum Ovası ortalama 1850 m yükseltiye sahiptir.
Erzurum Ovası’nın güneyinde Palandöken Dağı’nın yükseltisi 3176 m, kuzeyindeki Dumlu
Dağı’nın 3169 m’dir. Benzer durum Erzincan Ovası’nda da görülür. Munzur Dağları’nın
yükseltisi 3129 m, kuzeyde Esence Dağları’nın (Keşiş Dağı) yükseltisi 3549 m’dir. Bu
iki kütlenin arasında yer alan Erzincan Ovası’nın ortalama yükseltisi 1200 m
dolayındadır (S.Avcı 2014).
Türkiye’nin akarsularından bir kısmı dış drenaja bağlı iken, bir kısmı sularını
denize ulaştıramaz ve kapalı havza oluşturur. Türkiye’deki akarsuların sularını
boşalttığı başlıca havzalar, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, Basra Körfezi Havzaları
ile Hazar Denizi Havzası’dır. Van Gölü ile Tuz Gölü Havzaları ise Anadolu’daki en
büyük kapalı havzaları oluşturmaktadır. Karadeniz’e sularını boşaltan akarsuların bir

kısmı, Kuzey Anadolu Dağları’ndan kaynaklarını alan kısa boylu akarsulardan meydana
gelmektedir (İkizdere, Değirmendere, Furtuna [Fırtına] Deresi gibi). Kuzey Anadolu
Dağları’nın doğu yarısında kıyı dağları ile iç sıralar arasında uzanan Çoruh Nehri
(Türkiye’deki uzunluğu 442 km, toplam uzunluğu 466 km), Türkiye sınırları dışından,
Gürcistan’da, Karadeniz’e karışır. Buna karşılık Yeşilırmak (519 km), Kızılırmak (1355
km) ve Sakarya (824 km), Anadolu’nun iç kesimlerinden kaynaklarını alan ve
Karadeniz’e dökülen başlıca akarsulardır. Marmara Denizi’ne karışan başlıca akarsu,
Susurluk Irmağı’dır (321 km). Türkiye-Yunanistan sınırının büyük bir kısmını da oluşturan
Meriç Nehri (211 km) ile onun Türkiye’deki en büyük kolu olan Ergene Çayı (281 km), Ege
Denizi’ne sularını boşaltmaktadır. Anadolu Yarımadası’ndan Ege Denizi’ne sularını
boşaltan başlıca akarsular Bakırçay (129 km), Gediz (401 km), Küçük Menderes (175
km) ve Büyük Menderes (307 km) nehirleridir. Akdeniz’e sularını boşaltan akarsulardan
birçoğu kaynaklarını Toros Dağları’nın güney yüzünden almaktadır. Manavgat (93 km),
Göksu (308 km), Seyhan (560 km) ve Ceyhan (509 km) Akdeniz’e sularını boşaltan
başlıca akarsulardır. Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sularının
büyük kesimi Basra Körfezi’ne Fırat (Türkiye’deki uzunluğu 971 km, toplam uzunluğu
2800 km) ve Dicle (Türkiye’deki uzunluğu 523 km, toplam uzunluğu 1900 km)
Nehirleri ile ulaştırılmaktadır. Kuzeydoğu Anadolu’da Aras (Türkiye’deki uzunluğu 548
km, toplam uzunluğu 1059 km) ve Kura (Türkiye’deki uzunluğu 189 km, toplam
uzunluğu 1515 km) Nehirleri’nin suları Hazar Denizi’ne ulaşır (S.Avcı 2014).
Türkiye’de çok sayıda göl bulunmaktadır. Bu göller oluşumlarına göre, tektonik
göller (Akşehir Gölü, Beyşehir Gölü, Burdur Gölü, Çavuşçu Gölü, Eber Gölü, Eğirdir
Gölü, Hazar Gölü, İznik Gölü, Manyas Gölü, Suğla Gölü, Tuz Gölü, Ulubat Gölü gibi);
karstik göller (Çıralı Obruğu, Hafik Gölü, Kestel Gölü, Lota Gölü, Meyil Obruğu,
Tödürge Gölü gibi); volkanik göller (Gölcük-Isparta, Nemrut Gölü, Acıgöl gibi); buzul
gölleri (Uludağ, Doğu Karadeniz Dağları, Munzurlar, Cilo Dağları gibi dağlık alanların
yüksek kesimlerinde yer alan buzulların önünde gelişen göller) ve set gölleri olarak
gruplandırılabilir (Hoşgören, 1994; S.Avcı 2014; Fotoğraf 3 ve Fotoğraf 4).
Set gölleri içinde çok sayıda göl yer alır ve bunlar oluşum özelliklerine göre
çeşitlilik gösterir. Örneğin Van Gölü, Erçek Gölü, Nazik Gölü, Haçlı Gölü, Balık Gölü ve
Çıldır Gölü volkanik set gölüdür. Tortum Gölü, Sera Gölü, Abant Gölü, Sülüklü göl ve
Sünnet Gölü ise heyelanlarla meydana gelmiş heyelan set gölüdür. Emir Gölü, Mogan
Gölü, Bafa Gölü ve Köyceğiz Gölü alüvyon set göllerine örnektir. Büyük Çekmece
Gölü, Küçük Çekmece Gölü, Terkos Gölü, Akyatan Gölü, Akyağan Gölü gibi göller
ise kıyı kordonlarının oluşturduğu göllerdir. Otlukbeli Gölü traverten seti gölüne
örnektir. Atatürk, Keban, Hirfanlı, Almus ve Demirköprü gibi baraj gölleri, yapay set
gölleri olarak tanımlanır (Hoşgören, 1994; S.Avcı 2014; ).

Fotoğraf 3.Tödürge gölü jips karstı göllerinden birisidir (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 4. Toros dağları üzerinde yer alan buzul göllerine örnek. Bolkar dağlarında Karagöl (Foto.
D.E. Kılıç)

Fotoğraf 5. Sülüklü göl, heyelanlarla meydana gelmiş set göllerine örnektir (Foto. M. Avcı).

Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan
Van gölü, 15.254 km2lik alana sahip bir kapalı havzanın sularını toplamaktadır. Van Gölü
havzanın en alçak kesiminde deniz seviyesinden 1646 m yükseltide bulunur ve yüzölçümü
3713 km2dir. Suları sodalı olan Van Gölü’nün derinliği 451 m’dir (Hoşgören, 1994).
Günümüzde ekonomik olarak gölden soda üretimi gerçekleştirilememektedir. Söz
konusu havza geçmişte sularını Basra Körfezi alanına boşaltırken Nemrut Volkanı’ndan
çıkan lavlar bu bağlantıyı kesmiş ve alan kapalı bir havzaya dönüşmüştür. Van Gölü
kapalı havzasında yer alan başlıca akarsular doğuda bulunmaktadır. Ekolojik açıdan
çevresine nazaran farklı ortamlar oluşturan önemli akarsular, doğuda, kuzeyden güneye
doğru Bendimahi Çayı, Karasu (Marmit Çayı) ve Güzelsu’dur (Hoşap Çayı). Batıdaki
akarsular ise daha çok, kısa boylu ve mevsimlik olma özelliğine sahiptir. İç Anadolu
Bölgesi’nde yer alan Tuz Gölü Havzası, jeolojik devirler boyunca önemli değişimler
geçirmiştir. Sınırları yıl içinde ve yıldan yıla değişmekle beraber, gölün günümüzdeki
görünümünü Pleyistosen’de aldığı düşünülmektedir (Erol, 1971; Erol, 1991). Deniz
seviyesinden 925 m yükseltide yer alan gölün yüzölçümü 1500 km2dir. Buna karşılık
yaz mevsiminde su bulunan alanın yüzölçümü 500 km2ye kadar düşer. En derin yerinde su
seviyesi 2 m dolayındadır (Hoşgören, 1994). Tuz Gölü’nden Kaldırım, Kayacık ve
Cihanbeyli Tuzlaları’nda tuz üretimi yapılmaktadır. Enerji üretimi, taşkından korunma
ve sulama gibi bir veya birkaç işleve sahip olarak yapılan barajların gerisinde, bazen doğal
göllerin çoğundan daha büyük göl oluşabilmektedir. Türkiye’nin en büyük baraj gölü,
Atatürk baraj gölüdür. 817 km2 yüzölçümüne sahip olan göl, Van Gölü ve Tuz Gölü’nden
sonra Türkiye’nin en büyük üçüncü gölünü oluşturmaktadır. 675 km2 yüzölçümüne sahip
olan Keban baraj gölü ise Türkiye’nin dördüncü büyük gölünü meydana getirmektedir
(S.Avcı 2014; ).

Fotoğraf 6. Keban baraj gölü ülkemizin en büyük baraj gölleri arasındadır(Foto. M. Avcı).

Türkiye yerleşme tarihi açısından çok eski bir geçmişe sahiptir. Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nden başlayan ve Anadolu’nun tamamına yerleşilmesi ile devam eden
süreç sonucunda ülke, farklı kültürlerin yaşam alanı haline gelmiştir (Sevin, 1999).
Anadolu’da 2. yüzyılda yaklaşık 8,8 milyon olan nüfus, 5. yüzyılda 11,6 milyona kadar
çıkmış, zaman zaman görülen kuraklıklar, kıtlıklar veya deprem, salgın hastalık gibi afetler
ile savaşlar nedeniyle 13. yüzyılın başında 6 milyona kadar inmiştir. 19. yüzyılda

bugünkü Türkiye sınırları içinde yaşayan nüfusun yaklaşık 13 milyon dolayında olduğu
tahmin edilmektedir (Behar, 1996). Türkiye’de düzenli nüfus sayımları ilk olarak 1927
yılında başlamış ve nüfus 13,6 milyon olarak tespit edilmiştir. Nüfus daha sonraki
dönemlerde sürekli artış göstererek 1950 yılında 20 milyonu, 1965’te 30 milyonu,
1975’te 40 milyonu, 1985’te 50 milyonu aşmış, 2000 yılında 68 milyona,
2010 yılında da 74 milyona yaklaşmıştır (S. Avcı, 2011b; Şekil 4; S.Avcı 2014).

Şekil 4. Türkiye’de nüfusun yıllara göre gelişmesi (1927-2010). (S. Avcı 2014’den alındı).

Türkiye’de uzun yıllar tarımsal faaliyetlere dayanan ekonomi, daha yakın
dönemlerde tarım dışı faaliyetleriyle de çeşitlenmiştir. Bu durum özellikle nüfusun
dağılışında etkili olmuştur. Tarımsal alanların yakınında bulunmayı gerektiren ve
nüfusun alansal dağılışının daha düzenli olmasına yol açan tarımsal faaliyetlerin yerini
sanayi ve hizmet sektörünün alması, belli alanlarda nüfus kayıplarının ortaya çıkmasına,
bazı yerlerde ise nüfus yığılmalarına yol açmıştır. Bu açıdan ele alındığında özellikle
büyük şehirlerin daha fazla nüfus çektiği ve bu şehirlerin özellikle Anadolu’nun batısında
yoğunlaştığı görülmektedir (Şekil 5; S.Avcı 2014).

Şekil 5. Türkiye’de nüfusun şehirlere göre dağılışı (S. Avcı 2014’den alındı).

Türkiye sahip olduğu bu özelliklerin hepsi ileride üzerinde ayrıntılı bir şekilde
durulacak olan ekolojik bölgelerin oluşumu ve geleceği konusunda etkili olan
faktörlerdir. Türkiye’nin iklim, toprak, yer şekilleri, jeolojik dönemler boyunca geçirdiği
değişimler ile ilgili özellikler bu bölgelerin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır (Şekil
6). Beşeri faktörler ise bu bölgeleri çeşitli yollarla veya şekillerde değiştirici role sahiptir.
Bu nedenle bölgelerin incelenmesinde yeri geldikçe bu konulara da değinilecektir.

Şekil 6. Türkiye’nin ekolojik bölgeleri (Atalay 2002).

Bölüm Soruları
1) Ekoloji sözcüğünü ilk defa 1866’da kullanan araştırıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dioskorides
b) Aristoteles
c) Haeckel
d) Hippocrates
e) Theophrastus
2) Aşağıdakilerden hangi araştırıcı günümüzde ekologların mikrohabitatlar olarak
tanımladıkları yerel yaşam ortamlarına değinmiştir?
a) Dioskorides
b) Aristoteles
c) Haeckel
d) Hippocrates
e) Theophrastus
3) Ortaçağda ekolojik görüşü temsil eden İslam bilim adamlarına aşağıdakilerden
hangisi örnek verilebilir?
a) Dioskorides
b) Aristoteles
c) Haeckel
d) İbni Sina
e) Theophrastus
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4) 1864 yılında yayınlanan “İnsan ve Doğa veya İnsan Tarafından Değiştirilen
Fiziki Coğrafya” isimli kitap, ekoloji konusundaki ilk yayınlar arasında kabul edilir. Bu
kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) David Lowenthal
b) Alexander von Humboldt
c) Carl Ludwig Willdenow
d) Carl Ritter
e) George Perkins Marsh
5) Topluluk ekolojisi terimi aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?
a) Sinekoloji
b) Biyom
c) Fizyosistem
d) Niş
e) Ekotop
6) Biyosenoz nedir?
7) Fizyotop nedir?
8) Türkiye’nin coğrafî bölgeleri hangi tarihte tanımlanmıştır?
9) İç Anadolu coğrafî bölgesinde kaç tane coğrafî bölüm vardır?
10) Erçek gölü, Nazik gölü, Çıldır gölü gibi göller oluşum özelliklerine göre hangi
göl tipine girer?
Cevaplar
1-c, 2-e, 3-d, 4-e, 5-a, 6- Biyosenoz bir ekosistemin çevre ile uyum hâlindeki
unsurlarını ifade eder, 7- Fizyotop, fiziksel özellikleri bakımından benzerlik gösteren mekân
birimleridir, 8-1941, 9-4, 10-Volkanik set gölü.
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2. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİNİ BELİRLEYEN
COĞRAFİ ÖZELLİKLER: İKLİM ÖZELLİKLERİ
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Anahtar Kavramlar
Hava kütlesi: Yerkürenin geniş kara ve deniz yüzeyleri üzerinde hareket eden,
özellikle sıcaklık ve nem gibi fiziksel özellikleri bakımından yatay yönde ve farklı yükselti
düzeylerinde nisbeten türdeş geniş hava bölümü
İklim elemanları: Bir yerin ikliminin ortaya konulması için kullanılan yağış, sıcaklık
vb unsurlar
İklim tipi: Yağış, sıcaklık gibi iklim elemanlarının uzun yıllık ortalamalar,
ortalamalardaki değişim, yıl içindeki dağılış ve birbirleriyle ilişkilerine göre ayırt edilen iklim
özelliklerinin oluşturduğu tipler.
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Giriş
İklim rölyef, toprak oluşumu, flora ve fauna dağılışı gibi birçok faktör üzerinde etkilidir.
İklim elemanlarından sıcaklık, yağış, bağıl nem ve rüzgârın bitkilerin yetişmesi ve dağılışı
üzerinde etkisi önemlidir. Bu etkilerin Türkiye’nin ekolojik bölgelerinin oluşumundaki rolüne
yeri geldikçe değinilecektir.
Türkiye’de mevsimlere göre hava tiplerinin nasıl oluştuğu ve iklim elemanlarının zaman
ve mekâna göre gösterdiği dağılışın özelliklerinin açıklanabilmesinde etkili faktörler iki
başlıkta ele alınabilir. Bunlardan birincisi ülkenin konumu ve genel sirkülasyon (dolaşım)
şartları ile ilgili olan makroklima etkenleri, diğeri ise ülkenin coğrafi özelliklerine bağlı olarak
meydana gelen termik ve dinamik faktörlere ilişkin mikroklima etkenleridir.
Makroklima etkenleri, Türkiye’de mevsimlik hava tiplerini ve dolayısıyla mevsimlerin
genel karakterini ana çizgileriyle belirlemektedir. Türkiye’nin hava kütlelerine, cephelere, akım
doğrultularına, siklonik faaliyetlere göre konumu bu etkenlerin başlıcalarıdır ve bunlar ekolojik
özelliklerin ortaya çıkmasında çok önemli rol oynar. 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer
alan bir kara parçası olan Türkiye, makroklima bakımından, belli bir hava kütlesinin bütün yıl
boyunca etkili olduğu bir çekirdek sahası üzerinde bulunmaz. Türkiye dinamik- jenetik
klimatoloji bakımından bir geçiş sahası üzerindedir. Genel olarak subtropikal kuşakta, kıtaların
batı tarafında gerçekleşen ve Akdeniz iklim tipi olarak tanımlanan jenetik bir makroklima
tipinin sahası içinde ve onu meydana getiren faktörlerin etkisi altında bulunur (Erinç, 1984).
Bu sahanın kuzeyinde polar (kutup) hava kütlelerinin, güneyinde ise tropikal hava kütlelerinin
çekirdek sahaları yer alır. Yani Türkiye’nin de içinde bulunduğu saha, kışın polar, yazın tropikal
kökenli hava kütlelerinin etkisi altındadır.
Türkiye’yi etkisi altında bulunduran iki esas hava kütlesi (kutbi, tropikal), bazı alt tiplere
ayrılır. Sahaya sokulan hava kütleleri, gerçekte yalnızca polar ve tropikal terimleriyle ifade
edilemeyecek kadar çeşitlidir (Erinç, 1984; Türkeş, 2010). Bu hava kütlelerinin ortaya çıktığı
mevsimler ve etki dereceleri de oldukça farklıdır. Yaz mevsiminde kutbi hava kütleleri
kuzeye çekilmiş, bunun yerine sahanın batısı ve kuzeybatısı Atlantik üzerinden gelen
denizel tropikal hava kütlesinin etkisi altına girmiştir. Güneydoğu ve güneyde ise karasal
(kontinental) tropikal hava kütlesi etkilidir. Bu mevsimde deniz kaynaklı ekvatoral hava
kütleleri, kuzeye doğru ilerlemiş olsa bile Türkiye’yi ilgilendirmeyecek kadar uzakta
bulunmaktadır. Yaz mevsiminde Türkiye’nin bulunduğu sahayı etkisi altına alan hava
kütlelerinin özellikleri ve genel sirkülasyon şartları, yağış bakımından elverişli ortam
oluşturmaz. Güney ve güneydoğudaki kontinental tropikal hava kütlesi çok kuru ve
kararlıdır. Atlantik’ten gelen denizel tropikal hava kütlesi, güneydoğu doğrultusundaki genel
hareketi esnasında alttan ısınır, nispi nemliliği giderek azalır, güneye doğru ilerledikçe de
yoğuşma seviyesi yükselir. Dolayısıyla Atlantik’ten gelen hava kütlesi de genellikle kararlı
hava kütlesidir. Yaz mevsimi için karakteristik olan akım şartları, sahanın batısında
subtropikal yüksek basınç hücresinin kuzeye doğru ilerlemesi ve güneyinde ise
“Tropiklerarası Yaklaşma Kuşağı”nın (Kuzey ve Güney Yarımküre’den ekvatora
yönelen, kuzeydoğu ve güneydoğu alizelerinin karşılaştıkları kuşak) termik nedenlerle büyük
ölçüde kuzeye doğru yer değiştirmesidir. Tüm bu özellikler nedeniyle Türkiye üzerinde
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yaklaşık 2000 m yükseltiye kadar, kuzeybatıdaki subtropikal yüksek basınç alanından
güneydoğudaki Tropiklerarası Yaklaşma Kuşağı’na doğru yönelen, antisiklonal hava hareketi
(etezyen) hâkim olmaktadır. Genel olarak yaz mevsiminde etkili olan bu özellikler, mevsim
sonunda ya da başında bir takım değişiklikler gösterebilir (Erinç, 1984; Türkeş, 2010; Şekil 7).

Şekil 7. Yaz mevsiminde Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri (Türkeş’den 2010’dan
değiştirildi).

Kış mevsiminde Akdeniz havzası, arka arkaya cephe üreten aktif bir sahaya dönüşür.
Yaza nazaran kış mevsiminde meydana gelen bu değişiklik, basınç gradyanlarında ve ona bağlı
olarak akım hatlarında meydana gelen büyük değişikliklerin sonucudur. Yazın havzanın
her tarafında, kuzey sektörden gelen genel hava akımı hâkim olduğu halde, kış mevsiminde
hava akım hatlarının, havzanın güney yarısında güneybatı, kuzey yarısında ise kuzeydoğu
yönlü rüzgâr haline dönüştüğü dikkati çeker. Farklı yönlerden gelen bu hava akımları,
Akdeniz havzası boyunca birbiriyle karşılaşır; yani kış mevsiminde Akdeniz havzası, bir
konverjans sahası haline dönüşür. Bunun sebebi, bu mevsimde çevresine nazaran Akdeniz’in
alçak basınç sahası haline geçmesi, Azor yüksek basınç hücresinin (antisiklonunun) güneye
doğru kayması, buna karşılık kuzeyde, bilhassa Doğu Avrupa üzerinde basıncın termik
sebeplerle yükselmesidir. Bu şartlar altında meydana gelen basınç gradyanı gerek
kuzeyde, gerekse güneyde Akdeniz’e doğrudur. Bu durum kuzeydeki kutbi, güneydeki
tropikal hava kütlelerinin Akdeniz’e doğru, bu deniz üzerinde karşılaşacak biçimde
yönelmelerine yol açar. Bu mevsimde ikinci derecede olmakla beraber, ülkemizi
ilgilendiren ikinci bir konverjans sahası da Doğu Karadeniz üzerinde oluşur. Bu dönemde
deniz ve kara arasındaki termik farkların kuvvetlenmesi, Anadolu’nun geniş kara kütlesi ile
etrafındaki denizler arasında, sıcaklık ve basınç şartları bakımından büyük farkların
meydana gelmesine ve bu farkların klimatolojik açıdan önem kazanmasına yol açar. Bu
mevsimin başlıca polar hava kütleleri, Türkiye üzerine kuzeybatıdan sokulan denizel polar
sıcak hava kütlesi ile kuzeydoğudan sokulan karasal polar soğuk hava kütlesidir. Akdeniz
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havzasının güneyi ise batıda Atlantik kaynaklı denizel tropikal sıcak hava kütlesinin, doğu
kısmında ise karasal tropikal sıcak hava kütlesinin etkili olduğu sahadır. Bu farklı hava
kütlelerinin diğerleriyle karşılaşması, özellikle kuzeydeki soğuk kutbi hava kütlelerinin
güneydeki sıcak tropikal hava kütleleri içine sokulması, kıyı bölgelerinde kışın siklonik
hava koşulları, cephe yağışları ve birbirini izleyen sıcak, soğuk devrelerin oluşmasına
yol açar. İç ve Doğu Anadolu gibi denizden uzak kısımlar, kutbi hava kütlesinin etkisinden
daha geç ve daha az kurtulur. Bu alanlar kışın genellikle, soğuk antisiklonal hava
şartlarının (az yağış, kuvvetli yer radyasyonu, kar örtüsü, düşük sıcaklıklar, günlük sıcaklık
farklarının fazlalığı gibi) egemen olduğu alanlardır (Erinç, 1984; Türkeş, 2010; Şekil 8).

Şekil 8. Kış mevsiminde Türkiye’yi etkileyen hava kütleleri (Türkeş’den 2010’dan
değiştirildi).

Atmosfer dolaşımında görülen değişmelere bağlı olarak yağış, sıcaklık ve basınç gibi
iklim elemanlarında, yıldan yıla farklılıklar meydana gelmektedir. Atmosfer dolaşımında
zaman içinde gerçekleşen bu değişimelerden bazıları, oldukça düzenli dalgalanma veya
salınımlar şeklinde ortaya çıkar. Bunlardan biri olan “Kuzey Atlantik Salınımı” ile
Türkiye’deki yağışların ilişkisi de bilinmektedir. 1930-2000 arasındaki dönemi kapsayan yıllık
ve kış yağışları analizleri, Türkiye’de yağışların, Kuzey Atlantik Salınımı’nın pozitif evresinde
azalma, negatif evresinde artma eğiliminde olduğunu göstermektedir (Erlat, 2002).

Coğrafi faktörler ise yukarıda ifade edilen makroklima etkenlerinde, bölgesel
değişikliklere yol açar ve bu nedenle, Türkiye’de çeşitli bölgelerin iklim karakterini belirler.
Bunlar arasında yükselti, eğim, dağların uzanış doğrultusu, karasallık, kara ve denizlerin
dağılışını sayabiliriz. Türkiye ortalama yükseltisi 1000 m’yi aşan oldukça yüksek bir ülkedir.
Özellikle Doğu Anadolu’da ortalama yükselti 2000 m’ye yaklaşır. Bölgenin bu özelliği
sıcaklık değerlerinin düşük olmasına, uzun süreli kar örtüsü ve don olaylarına yol açar.
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Türkiye güneyde ve kuzeyde, doğu- batı uzantılı dağ sıraları ile kaplıdır. Bu durum hava
kütlelerinin hareket alanını etkiler. Dağların hava kütlelerinin geliş yönlerine dik
uzanmasının sonucu olarak etkilenen ve kuytuda kalan yamaçlar arasında nemlilik,
bulutluluk ve ısınma koşulları bakımından farklılıklar meydana gelir (Erinç, 1984; Türkeş,
2010). Kuzeyde Karadeniz kıyı dağlarının güneyde ise Toroslar’ın, dış yamaçlarında
özellikle sıcak cepheleri engellemesi, yağış sahasının genişlemesine, yağış süresinin ve
şiddetinin artmasına yol açar. Bu nedenle, adı geçen dağların dış yamaçları daha fazla yağış
alır. Özellikle dağlık sahaların çevrelediği iç kısımlarda, yağış bakımından belirgin azalma
ortaya çıkar. Aslında bu farklılıklar, dağların uzanış doğrultularındaki değişimlere göre
de söz konusu olur. Ülkenin kuzey kıyılarında, kuzeybatıya bakan yamaçlarda yağışın
artmasına karşılık, kuzeydoğuya bakan yamaçlar daha az yağış alır. Güney kıyılarında ise
güneybatıya bakan yamaçlar, diğer yamaçlara nazaran daha fazla yağış alır.
Karasallık ile kara ve denizlerin dağılışı, bölgesel iklim tipleri üzerinde önemli rol
oynar. Denizin etkisinin iç kısımlara sokulamadığı ve yükseltinin fazla olduğu yerlerde,
karasallık daha belirgin olarak ortaya çıkar. Sıcaklığın dağılışı, yıllık sıcaklık farklılıkları, yağış
rejimi, karlı günlerin sayısı, karın yerde kalma süresi ve daimi kar sınırı gibi birçok özelliğin
Türkiye’deki dağılışı ile karasallık derecesi arasında ilişki vardır (Erinç, 1984). Doğu Anadolu,
İç Anadolu gibi iç kesimlerde karasallığın daha yüksek olması, buraların yazın daha fazla
ısınmasına ve ormanın üst sınırının da yükselmesine yol açar.
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2.1. Sıcaklık ve Yağışın Dağılışı
Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklık dağılışında çok önemli farklar vardır (Şekil 9). En
yüksek ortalama sıcaklık değeri 20°C civarında iken (Anamur, Adana ve Silifke 19,1°C; Alanya
ve Mersin 19,3°C; Cizre 19,9°C; İskenderun 20°C), bazı yerlerde 4°C’nin altına iner (Sarıkamış
3,8°C). Yıllık ortalama sıcaklıklar tüm kıyı bölgelerinde, yüksek dağ sıralarının çevrelediği iç
kısımlardan yüksektir. Ancak en yüksek değerlere Akdeniz kıyılarında erişilir. Akdeniz
kıyılarını Ege, Marmara ve Karadeniz kıyıları izler. İç Anadolu’ya geçince yıllık sıcaklık
değerleri hızla düşer ve bu düşüş daha karasal ve daha yüksek olan Doğu Anadolu’da çok
kuvvetlidir. İç Anadolu’da 8-12°C arasında değişen yıllık ortalama sıcaklıklar (Yozgat 8,9°C;
Sivas 9,0°C; Ankara 11,8°C; Aksaray 12,0°C), Doğu Anadolu’nun yüksek yaylalarında
4°C’nin altına iner (Sarıkamış 3,8°C). Doğu Anadolu’nun bazı ovalarında yıllık ortalama
sıcaklıklar daha yüksektir (Erzurum 5,3°C; Erzincan 10,8°C; Malatya 13,7°C; Muş, 9,3°C;
Iğdır 12,1°C).
Kış mevsimini temsil eden Ocak ayı sıcaklık ortalamaları, ülkenin kıyı bölgeleri ile
Güneydoğu Anadolu’da yine iç bölgelerden yüksektir (Ceylanpınar 5,4°C; Diyarbakır 1,7°C;
Gaziantep 3,3°C; Şanlıurfa 5,7°C). Ocak ayı sıcaklık ortalaması Akdeniz kıyılarında 10°C’nin
üzerindedir (Alanya 11,8°C; Anamur 11,3°C; Finike 11,1°C; İskenderun 11,8°C) (Şekil 10).
Ege ve Marmara Bölgesi kıyılarında 5-10°C arasındadır (Kuşadası 9,1°C; İzmir 8,8°C; Edremit
7,3°C; Çanakkale 6,3°C, Florya 5,9°C; Bandırma 5,3°C). Ocak ortalama sıcaklıkları, İç Batı
Anadolu ve Marmara Bölgesi’nin iç kesimlerinde çoğunlukla 0-5°C arasındadır
(Afyonkarahisar 0,3°C; Bilecik 2,5°C; Uşak 2,4°C; Kütahya 0,4°C). Karadeniz kıyılarında bu
değerler 5°C’nin üzerindedir (Zonguldak 6,1°C; Sinop 6,8°C; Samsun 7,0°C; Trabzon 7,4°C;
Rize 6,5°C). Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerine geçildiğinde Ocak ayı sıcaklık ortalamaları
0°C’nin altına iner (Kastamonu –0,8°C; Çorum –0,4°C; Gümüşhane –1,9°C). İç Anadolu’da 0(–5)°C arasında değişen Ocak ayı sıcaklık ortalamaları (Çankırı –0,7°C; Sivas –3,3°C; Yozgat
–2,0°C; Konya –0,4°C), Doğu Anadolu’da -5°C’nin altındadır (Muş -7,5°C; Sarıkamış -8,9°C;
Kars -10,2°C; Ağrı -10,6°C).

Şekil 9. Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklığın dağılışı (Avcı ve Avcı 2014a).
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Şekil 10. Türkiye’de Ocak ayında sıcaklığın dağılışı (Avcı ve Avcı 2014a).
Temmuz ayında gerçek sıcaklıkların en düşük olduğu bölge Kuzeydoğu Anadolu
platolarıdır. Bununla birlikte bütünüyle yüksek olan Doğu Anadolu’da Temmuz sıcaklıkları,
ülkenin diğer bölgelerine göre nispeten düşüktür. Ancak bu bölgenin havzalarında ise sıcaklık
derecesi, güney bölgelerdeki istasyonlar kadardır. Örneğin temmuz ayı ortalama sıcaklıkları
Iğdır’da 25,6°C, Elazığ’da 27,2°C, Malatya’da 26,8°C’dir. Türkiye’de yaz mevsiminin yüksek
sıcaklık değerleri, yükseltinin az ve karasallığın etkili olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
söz konusu olur (Diyarbakır 34,0°C; Şanlıurfa 31,5°C; Mardin 29,6°C). Karasallığın etkisi ile
İç Anadolu platolarında da sıcaklık, kıyı bölgeleri kadar yüksektir. Yaz sıcaklıkları kıyı
bölgelerinde özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında 25–30°C, Marmara ve Karadeniz kıyılarında
20-25°C arasındadır (Şekil 11).

Şekil 11. Türkiye’de Temmuz ayında sıcaklığın dağılışı (Avcı ve Avcı 2014a).
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Yıllık sıcaklık farkları ve günlük sıcaklık farkları bakımından en düşük değerler,
kıyılarda ortaya çıkmaktadır (20°C civarında). İç kısımlarında bu değerler genellikle yüksektir.
İç Anadolu’da 25°C’yi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 30°C’yi bulur. Düşük sıcaklıkların
frekansı, özellikle bitkilerin yetişmesi açısından önemlidir. Türkiye’de sıcaklığın 0°C’nin altına
düşmeyeceği, yani don tehlikesinin söz konusu olmayacağı hiçbir bölge yoktur. Ancak bu
değerlerin tekrarı yani frekansları ve sıcaklığın ne derecede azaldığı büyük önem taşır. Bu
açıdan özellikle Karadeniz ve Akdeniz kıyılarındaki alçak sahalar en uygun alanlardır. Örneğin
Akdeniz kıyı istasyonlarında sıcaklığın 0°C’nin altına inme oranı, genellikle 10-20 yıl
arasındadır. Bu oran Doğu Karadeniz kıyılarında 4-5 yıl iken, iç kesimlerde –5°C’ye her yıl
erişilir. Don olaylarının görüldüğü gün sayılarının en yüksek olduğu yerler, Kuzeydoğu
Anadolu platoları, Doğu ve İç Anadolu bölgeleridir. Buralarda don olayı, 8-10 ay gibi çok uzun
sürelerde söz konusu olur. Kıyı bölgelerinde bu değerler çok daha düşüktür. Sıcaklığın düşük
değerlere indiği coğrafi bölgelerde, sıcaklık isteği az olan ve düşük sıcaklıklara dayanabilen
türler (sarıçam ve huş gibi) yayılış gösterir. Akdeniz ve Ege kıyılarında ise kızılçam ve maki
elemanları gibi sıcaklık isteği yüksek olan türler yayılış alanı bulur (Avcı ve Avcı 2014a).
Türkiye’de yetişme devresinin/vejetasyon devresinin süresinin (bu özellikleri belirleyen
en önemli etkenlerin başında sıcaklık gelir) en uzun olduğu yerler ülkenin güney kıyılarıdır
(Şekil 12). Buralarda vejetasyon süresi 260 günden fazladır. Hatta Anamur, Alanya ve Antalya
gibi bazı yerel alanlarda, bu dönemin yıl boyunca devam ettiği de görülür. Akdeniz, Güneydoğu
Anadolu’nun güneyi ve Ege kıyı kesimlerinde yetişme devresi 240 gün kadardır. İç Anadolu
ve Doğu Anadolu bölgelerine doğru gidildikçe bu süre azalır. Kuzeydoğu Anadolu’da 140
günün altına inmektedir (Atalay, 1994). Yetişme devresinin başlangıcı ise bölgeden bölgeye
farklılık gösterir (Şekil 13). Bu dönem Akdeniz ve Ege kıyılarının güneye yakın kesimlerinde
Mart başında başlarken, Karadeniz kıyılarında başlangıç nisan başını bulur. Aynı şekilde
yetişme devresinin sona erdiği tarihler de farklıdır (Şekil 14). Ege ve Akdeniz kıyılarında aralık
ortalarında sona eren yetişme devresi, Doğu Anadolu’da en geç ekim ayına kadar sürer.
Yetişme devresinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile süresi göz önüne alındığında, bu özelliklerin
bitki örtüsü ile yakından ilişkili olduğu dikkati çeker (Avcı ve Avcı 2014a).
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Şekil 12.Türkiye’de vejetasyon devresinin süresinin dağılışı (Atalay 1983).

Şekil 13. Türkiye’de vejetasyon devresinin başlangıcı (Atalay 1994).

Şekil 14. Türkiye’de vejetasyon devresinin bitişi (Atalay 1994).
Yağışın dağılışı bakımından Türkiye’de bölgeler arasında büyük farklar vardır. Bazı
alanlarda yıllık yağış miktarı 2000 mm’yi geçerken, bazı yerlerde de 300 mm’nin altına iner
(Rize 2238,7 mm; Iğdır 255,7 mm). Türkiye’nin en yağışlı bölgeleri, kuzeyde Karadeniz kıyı
kesimi ile güneyde Toros Dağları’nın denize bakan yamaçlarıdır (Koçman, 1993). Yağış
Karadeniz kıyılarında birçok yerde genellikle 1000 mm’den fazladır (Kumköy [İstanbul] 831,4
mm; Zonguldak 1236,2 mm; İnebolu 1026,2 mm; Ordu 1042,4 mm). Yağış miktarı özellikle
Doğu Karadeniz kıyılarında çok yüksektir (Rize 2238,7 mm; Hopa 2224,4 mm). Ancak Giresun
1263,6 mm, Trabzon 831,3 mm kadar yağış alır. Karadeniz kıyılarından iç kesimlere geçilince
yağış miktarı belirgin şekilde azalır. İç kesimlerde yer alan Bolu 542,4 mm, Kastamonu 482,1
mm, Merzifon 434,9 mm, Gümüşhane 465,7 mm, Artvin 718,4 mm yağış alır (Şekil 15).
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Türkiye’nin bol yağış alan ikinci bölgesi Toroslar’dır (özellikle Batı Toroslar). Batı ve
güneybatı yönlerinden esen nemli rüzgârların etkisinde kalan ve bölgeden geçen depresyonların
yolu üzerinde bulunan bu sahalara düşen yağış, bölgenin öteki bölümlerinden daha fazladır. Bu
alanda kıyıda yer alan Finike 944,2 mm, Antalya 1132,9 mm ve Alanya 1072,9 mm yağış alır.
Aynı koşulların etkisinde kalan Amanos Dağları’nın İskenderun Körfezi’ne bakan yamaçları
da Akdeniz Bölgesi’nin en yağışlı kesimlerinden biridir. İskenderun 739,8 mm, Antakya 1114,9
mm yıllık yağış miktarına sahiptir. Taşeli Platosu’nun doğuya, İskenderun Körfezi’ne bakan
kesimlerinde ise yağış miktarı 500–600 mm civarındadır (Silifke 569,2 mm; Mersin 591,6 mm).
Kahramanmaraş’tan (727,6 mm) itibaren Güneydoğu Toroslar üzerinde de çok yağışlı
kesimlere rastlanır (Avcı ve Avcı 2014a).

Şekil 15.Türkiye’de yıllık yağışın dağılışı (Avcı ve Avcı 2014a).
İç Anadolu platoları, Konya Ovası ve Tuz Gölü çevresi, kuzey ve güneyde yüksek dağ
sıraları ile çevrilmiştir. Bu sahalar genel olarak denizlerden gelen nemli hava kütlelerine
kapalıdır. İç Anadolu Bölgesi’nde Konya 322,3 mm, Aksaray 329,0 mm, Nevşehir 414,0 mm,
Kırşehir 383,3 mm, Niğde 331,2 mm, Kırıkkale 378,3 mm, Ankara 400,2 mm, Çankırı 402,1
mm, Kayseri 396,5 mm, Sivas 445,0 ve Yozgat 600,8 mm yağış alır. Malatya (382,2 mm),
Elazığ (406,8 mm), Erzurum (409,3 mm), Erzincan (380,6 mm) ve Van (385,0 mm) gibi Doğu
Anadolu’nun yüksek dağlarla çevrili havzaları, nispeten az yağış alan yerlerdir. Doğu
Anadolu’da yağış Tunceli (814,5 mm), Bingöl (960,0 mm) ve Bitlis’te (1253,3 mm) daha
yüksektir. Türkiye’nin en güneydoğusunda yer alan Hakkâri’de ise yağış 765,2 mm’dir.
Batıdan gelen nemli hava kütlelerinin etkilerinden uzak kalan Güneydoğu Anadolu
platoları da ülkenin az yağışlı alanlarıdır (Şanlıurfa 451,6 mm; Gaziantep 570,7 mm;
Diyarbakır 486,2 mm). Yine bu bölgede yükseltinin nispeten fazla olduğu alanlarda yağış,
bazı yerlerde 600-700 mm civarında değişir (Mardin 675,4 mm; Siirt 704,5 mm; Adıyaman
700,9 mm). Buna karşılık bölgenin en güneyinde yağış değerleri belirgin olarak azalır.
Akçakale 277,5 mm; Ceylanpınar 308,7 mm yağış alır (Avcı ve Avcı 2014a).
Türkiye’de yağışın mevsimlik dağılışı incelendiğinde, esas olarak üç yağış rejim tipi
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(Karadeniz, Akdeniz ve Kontinental tip) ile iki geçiş tipi (İç Anadolu ve Marmara geçiş tipi)
ayırt edilir (Erinç, 1984; Şekil 16; Şekil 17; Şekil 18; Şekil 19; Şekil 20; Şekil 21; Şekil 22).
Karadeniz yağış rejim tipinde, mevsimlere nispeten düzenli şekilde dağılmış büyük
yıllık yağış miktarı söz konusudur. En fazla yağış sonbahar veya kışa rastlar. Yazın orografik
yağışlar görülür. İlkbahar en az yağış alan mevsimdir.
Akdeniz yağış rejiminde, kışın maksimum yağış, yazın minimum yağış görülür. Bütün
Batı ve Güney Anadolu kıyıları bu tip içindedir.
Kontinental yağış rejiminde ise ilkbahar veya yaz başına rastlayan yağış maksimumu
ortaya çıkar. Kışın minimum yağış söz konusudur. Bu yağış rejim tipi, karasallığın en fazla
olduğu iç kısımların kuzeydoğu ve kuzey kesimlerinde görülür.
Geçiş tipi yağış rejimlerinden İç Anadolu geçiş tipinde, yağış maksimumu kışın,
minimumu yaz aylarındadır. Ancak yaz kuraklığı, Akdeniz kıyılarındakinden daha hafiftir.
Genellikle maksimum yağış ilkbahara doğru kaymıştır (karasallığın etkisi).
Marmara geçiş tipinde maksimum yağış kışa, minimum yağış yaza denk gelmekle
beraber (Akdeniz etkisi), yaz kuraklığı daha hafif ve ilkbahar yağışları Akdeniz
kıyılarındakinden daha kuvvetlidir (Erinç, 1984).
Yağışın yıldan yıla değişiminin ortalama koşulları, “değişim katsayısı” yöntemi ile
incelenir. Yıllık ve mevsimlik yağışlarda, yıldan yıla değişkenliğin en düşük olduğu bölge
Karadeniz, en yüksek olduğu bölgeler Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’dur. Kış mevsiminde
Türkiye’nin batı, güney ve doğusundaki yerlerde değişim katsayısı % 35’in üzerinde, Karadeniz
Bölgesi’nde ise % 30 civarındadır. Yaz yağışlarındaki değişkenlik, Karadeniz Bölgesi’nde %
25-55 arasında iken Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde % 80-150 arasında
değişen yüksek değerler gösterir. Yıllık yağışlardaki değişim, Akdeniz yağış rejiminin hâkim
olduğu güney kıyılarından kuzeye her mevsim yağış alan Karadeniz kıyılarına doğru gelindikçe
azalır (Türkeş, 2010; Şekil 23; Şekil 24).
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Şekil 16. Karadeniz bölgesinde bazı istasyonlarda yağışın mevsimlere dağılışı.

Şekil 17. Akdeniz bölgesinde bazı istasyonlarda yağışın mevsimlere dağılışı.

Şekil 18. Ege bölgesinde bazı istasyonlarda yağışın mevsimlere dağılışı.

Şekil 19. Marmara bölgesinde bazı istasyonlarda yağışın mevsimlere dağılışı.

Şekil 20. İç Anadolu bölgesinde bazı istasyonlarda yağışın mevsimlere dağılışı

Şekil 21. Doğu Anadolu bölgesinde bazı istasyonlarda yağışın mevsimlere dağılışı

Şekil 22. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı istasyonlarda yağışın mevsimlere dağılışı.

Şekil 23. Türkiye’de yıllık yağışların yıllararası değişkenliğinin (%) coğrafi dağılışı
(Türkeş 2010).

Şekil 24. Türkiye’de mevsimlik yağışların yıllararası değişkenliğinin (%) coğrafi
dağılışı (Türkeş 2010).
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2.2. Kar Yağışlı Günler, Karla Örtülü Günler, Nispi Nem ve Rüzgâr
Türkiye’de karasal iklim şartlarının etkili olduğu iç kısımlarda, İç Anadolu
Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve yüksek dağlarda kar yağışları önemlidir. Ülkemizde
kar, en erken yüksek dağlar ve Kuzeydoğu Anadolu yaylalarına düşer. Karın ilk yağma
tarihi yıllara göre değişir. Bu alanlarda ilk kar yağışı, genellikle ekim ayı ortaları veya
sonlarındadır. İç Anadolu’nun büyük kısmında, ilk kar yağışı kasım sonları ve aralık
başlarında görülür. Kar yağışı, kıyılarda özellikle Akdeniz, Ege kıyılarında geç
başlamakta ve erken sona ermektedir (Onur, 1964; Günal, 2013). Kıyılardan iç kesimlere,
alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru gidildikçe kar yağışının miktarı artar ve bu
özellikler yıldan yıla değişir (Avcı ve Avcı 2014a).
Kar yağışı Ege ve Akdeniz kıyılarında nadir görülür; buralarda kar yağışlı
günlerin ortalama sayısı 1 günü bulmaz (İzmir 0,2; Antalya, Alanya, Anamur, Adana 0,1
gün). Marmara ve Karadeniz kıyılarında, bu kıyılara yakın alanlarda genellikle aralık, ocak
ve şubat aylarında görülen kar yağışlı günlerin ortalama sayısı 1-10 gün arasında değişir
(Edirne 8, Çanakkale 3, Bursa 8, Zonguldak 10, Samsun 6, Rize 7 gün). Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde de kar yağışlı gün sayısı fazla değildir (Adıyaman 4, Diyarbakır 6,
Gaziantep 6, Şanlıurfa 3, Mardin 7 gün). Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü, İç
Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde kar yağışlı günler artar ve bazı
yerlerde 1 ayı bulur (Afyon 15, Kütahya 19, Bolu 26, Eskişehir 18, Ankara 14, Konya 12,
Çorum 18, Kayseri 20, Nevşehir 19, Yozgat 32, Sivas 30 gün, Gümüşhane 24, Artvin 21
gün). Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek alanlarında ise kar yağışlı günler 1 ayı geçer ve
hatta bazı alanlarda iki aya yaklaşır (Muş 35, Bitlis 33, Van 35 gün, Erzurum 50,
Sarıkamış 57, Kars 45, Ardahan 40, Ağrı 45 gün).
Denizden uzaklık, yükselti ve karasallık derecesi, karla örtülü günlerin sayısını
belirleyen temel özelliklerdir. Akdeniz ve Ege kıyılarında nadir yağan karın, ortalama yerde
kalma süresi de 1 gündür (Günal, 2013). Karın yerde kalma süresi, Marmara ve
Karadeniz kıyılarında çoğunlukla 5-10 gün (Şile 7, Tekirdağ 7, Yalova 5, Çanakkale 5,
Sinop 6, Samsun 9, Giresun 10, Trabzon 8, Hopa 10 gün) civarında değişir. Bazı yerlerde ise
10 günü geçer (Rize 14 gün). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, karla örtülü gün sayısı yine
yükseltiye göre değişir. Gaziantep’te 11, Adıyaman’da 5, Şanlıurfa’da 3, Diyarbakır’da 13
gündür. Ülkenin iç kısımlarına gidildikçe karın yerde kalma süresi artar. İç Batı Anadolu
Bölümü’nde, Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde ortalama karla örtülü gün sayısı 30
günü bulur; hatta geçer (Afyonkarahisar 28, Kütahya 31, Kastamonu 37, Çorum 30,
Gümüşhane 35 gün). İç Anadolu Bölgesi’nin bazı kesimlerinde ise bu değerler neredeyse
iki aylık zaman dilimini kapsar (Yozgat 54, Sivas 63 gün). Kıyı bölgelerinden uzaklaştıkça
veya yükseklik arttıkça kar erimeleri gecikir; kar örtüsünün yerde kalma süresi uzar (Günal,
2013). Doğu Anadolu Bölgesi’nde karın yerde kalma süresi oldukça uzundur (Erzurum
113, Kars 107, Ağrı 117, Sarıkamış 141, Ardahan 115, Van 81, Bingöl 85 gün).
Bitkiler için nispi nemin de önemi vardır; nispi nem ne kadar yüksek ise terleme de o
kadar az olur. Türkiye’de yıllık ortalama nispi nemliliğin dağılışı incelendiğinde, yıl boyunca
Karadeniz’den gelen nemli hava kütlelerine açık olan kuzey kıyılarda, bu değerlerin
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yüksek olduğu görülür (% 60-65). Yine Akdeniz kıyılarında da nispi nem değerleri yüksektir.
En düşük değerler, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görülür (% 45- 55).
Bu durum mevsimlere göre de değişime uğrar (Erinç, 1984).
Rüzgârın etkisi ise daha çok yüksek alanlarda, bitkileri şekillendirmesi ile ortaya çıkar.
Yüksek alanlarda rüzgâr, bitkilerin hâkim rüzgâr yönünde yer alan dallarının tıraşlanmasına ve
bayrak görünümü (rüzgâr bayrağı) benzeri şekil değişmelerine yol açar. Bunun yanında nem
yüklü rüzgârların, bitkiler üzerinde olumlu etkisi vardır. Türkiye’de rüzgârlar çeşitli yönlerden
eser (Fotoğraf 7; Şekil 25). Bu konuda birçok faktör etkilidir. Genel dolaşım sistemleri ve yerel
özellikler, bu konuda en önemli belirleyicilerdir.

Fotoğraf 7. Rüzgârın şekillendirici etkisi özellikle kıyı alanlarında ve dağların
yüksek kesimlerinde dikkat çekicidir (Foto M. Avcı).
Anadolu karasının karasallık özellikleri, kış mevsiminde basınç dağılışı ve rüzgâr
yönleri üzerinde büyük etki yapar. Anadolu’nun iç kısımları bu mevsimde, yüksek basınç
sahası özelliği gösterirken, kuzey ve güneyde denizler üzerinde basınç alçalır. Karasal iç
kesimler bir diverjans, kuzey ve güneydeki denizler birer konverjans sahası özelliği
kazanır. Bu şartlar altında iç kısımlarda kışın antisiklonal hava tipi egemen olur.
Genellikle gökyüzü açık, rüzgâr hızı ve bulutluluk azdır. Güney ve kuzey yönlü rüzgârlar,
hemen hemen aynı frekanslara (esme sayısı) sahiptir. Yine sahanın büyük kısmında
rüzgârlar merkezden çevreye doğru eser. Marmara ile Antalya’dan itibaren güney
kıyılarında, kış mevsiminde daha çok kuzey rüzgârları etkili olurken; özellikle Doğu
Karadeniz kıyılarında, güney rüzgârlarının frekansı artar (Erinç, 1984).
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Şekil 25. Bazı istasyonlarda Rubinstein yöntemine göre hakim rüzgar yönleri.

Doğu Karadeniz kıyılarında fönlü hava tipleri, Kasım-Nisan arasında ortalama 10
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günügeçer, bazı yıllarda 20 günü bulur. Yaz mevsiminde daha düzenli basınç
dağılışı söz konusu
olur. Rüzgârlar yön bakımından daha istikrarlıdır, frekansı da yüksektir. Zemine yakın
hava tabakalarının hareketi düzenlidir ve tüm ülke üzerinde, kuzeydoğu ve
kuzeybatıdan esen rüzgârlar egemendir (Erinç, 1984).

2.3. İklim Tipleri
Türkiye’de ayırt edilen iklim tiplerinden (Erinç, 1984’e göre) biri Karadeniz
iklim tipidir. Bu sahalarda her mevsim yağış vardır. Kıyı boyunca denizin etkisi hissedilir.
Karadeniz iklim tipi üç alt tipe ayrılır. Karadeniz Bölgesi, yıllık indis değerlerine göre
Türkiye’nin en nemli bölgesidir ve nemlilik, kıyı gerisinde yükselen dağlarda artmaktadır.
Diğer iklim tipi ise Akdeniz iklim tipidir. Oldukça yüksek yıllık yağış miktarına
rağmen, karakteristik ve çok belirgin yaz kuraklığı vardır. Sıcaklık şartlarına ve yaz
kuraklığının şiddetine göre, iki alt tipe ayrılabilir. Gerçek Akdeniz ikliminde kar yağışları
ve don nadirdir. Çok yüksek yaz sıcaklığı, çok şiddetli buharlaşma ve düşük bulutluluk
oranı söz konusudur. Diğer alt tip Marmara ikliminde oldukça soğuk kışlar görülür. Kar
yağışı normal ve don olayları daha sıktır. Buharlaşma daha az şiddetli, nispi nemlilik ve
bulutluluk daha fazladır. Doğu Anadolu iklim tipi şiddetli karasallık, karlı ve donlu, çok
soğuk ve uzun kışlarla temsil edilmektedir.
Yağış rejimine göre, iki alt tip ortaya çıkmaktadır. Her mevsimi yağışlı tipte,
yağış maksimumu yaz başına veya yaza, yağış minimumu kışa rastlar. Karakteristik
ılıman karasal iklim tipini temsil eder. Yazı kurak tipte ise maksimum yağış kışın ve
ilkbaharda, minimum yağış yazın görülmektedir. Sıcaklık karakterleri her mevsimi yağışlı
tiple aynıdır. Yarıkurak iklim tipinin karakterini, yarı kurak şartlar meydana getirir. Yağış
rejimi Akdeniz kıyılarındakine benzer. Fakat yıllık yağış miktarının çok daha az olması
(hemen hemen yarıya yakın, hatta daha az) ve kontinental termik karakteri ile diğer
sahalardan ayrılır. Termik özelliklere ve yaz mevsiminin kuraklık derecesine göre iki
alt tipe ayrılabilir. İç Anadolu yarıkurak ikliminde yazlar daha sıcak (20-25°C), kışlar
daha soğuktur (0-3°C arasında). Yaz mevsimine ait yağış payı nispeten daha yüksektir
(yıllık yağışın % 10’u veya daha fazlası). Güneydoğu Anadolu step ikliminde yazlar çok
sıcak (30°C ve daha yüksek sıcaklık değerleri söz konusu olur), kışlar daha az soğuktur
(0-5°C arası). Yaz yağış payı oranı çok azdır. Çok şiddetli yaz kuraklığı, çok şiddetli
buharlaşma görülmektedir. Düşük nemlilik ve bulutluluk söz konusudur.
Türkiye’nin yağış etkinliği bakımından bakımından gösterdiği özellikler, Erinç
formülüne göre incelenirse (Erinç, 1984); yağış etkinlik indisinin (I) 40’dan fazla
olduğu alanlar yani nemli alanlar, Doğu ve Batı Karadeniz kıyı bölgeleri ile Antalya
Körfezinin iki tarafında yer alan kıyı kuşağıdır (Şekil 26). En yüksek değerlere Doğu
Karadeniz kıyılarında ulaşılır. Bunu Batı Karadeniz (Zonguldak- İnebolu arası) ve hemen
hemen yarıkurak sahaları sınırlayan indisi çok az geçen değerlerle güneybatı Akdeniz
kıyıları (Antalya çevresi) izler. Bu durum nemli bölgeler arasında da bazı önemli
farklılıkların olduğunu göstermektedir.
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Yıllık duruma göre Türkiyede tam kurak (İ<8) sayılacak bir istasyon yoktur. Bu
sınıra en yakın değerler Iğdır (13,6), Konya (17,6) ve Urfa (18,7)’ya aittir. Ancak
Türkiye’nin çok büyük kısmını yarıkurak ve yarınemli sahalar kaplamaktadır. Yarıkurak
(8 < İ < 23) sahalar 4 bölgede toplanmıştır. Bunların en büyüğü İç Anadolu, en küçük
olanı ise Iğdır havzasıdır. Güneydoğu Anadolu Anadolu ve Göller Yöresinin batı yarısı
diğer iki yarıkurak alanı oluşturur. Bu sahalar arasında yağış etkinliği bakımından önemli
bazı farklar vardır. Yarıkurak özellik en belirgin olarak Iğdır havzasında ortaya çıkar.
Iğdır’ı İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu izler. Göller Yöresinin batı kesimi ise, yarınemli
sahalara geçişe denk gelen indis değerlerine sahiptir (Erinç, 1984).

Şekil 26. Yıllık duruma göre Türkiye’de yağış etkinliği (Erinç 1984).

Yarınemli (23 < İ <40) sahalar Ege, İç Batı ve Doğu Anadolu ile Orta
Karadeniz bölümünde ve yarıkurak sahaların çevresinde ortaya çıkar. Bunların arasında
nemli sahalara en yakın indis değerlerini gösterenler Kuzeydoğu Anadolu ile Orta
Karadeniz bölümüdür (Erinç, 1984).
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Bölüm Soruları
1) Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklıkların en yüksek olduğu alanlara aşağıdakilerden
hangisi bir örnek teşkil etmez?
a) Adana
b) Mersin
c) İskenderun
d) Cizre
e) Yozgat
2) Aşağıdakilerden hangisinde vejetasyon devresi daha erken başlar?
a) Van
b) Mersin
c) Konya
d) Zonguldak
e) Balıkesir
3) Türkiye’de Temmuz ayında gerçek sıcaklıkların dağılışı göz önüne alındığında en
fazla ısınan yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Aydın
b) Çanakkale
c) Kars
d) Şanlıurfa
e) Tekirdağ
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4) Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak tanımlanan iklim tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karasal iklim
b) Karadeniz iklimi
c) İç Anadolu yarıkurak iklimi
d) Akdeniz iklimi
e) Güneydoğu Anadolu step iklim
5) Türkiye’de vejetasyon devresinin en erken bittiği yerlere aşağıdakilerden hangisi
örnek verilebilir?
a) Tekirdağ
b) Isparta
c) Erzurum
d) Trabzon
e) Konya
6) Türkiye’de en fazla yağış alan meteoroloji istasyonu neresidir?
7) Türkiye’de kar yağışının nadir görüldüğü yerlere nereleri örnek gösterilebilir?
8) Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde kar yağışlı gün sayısı ne
kadardır?
9) Türkiye’de yıllık ortalama nisbi nemliliğin en yüksek olduğu yerler nereleridir?
10) Karadeniz kıyılarında fön daha çok nerelerde ortaya çıkar?

Cevaplar
1-e, 2-b, 3-c, 4-d, 5-c, 6-Rize, 7-İzmir, Antalya, Adana, Mersin 8- 50 günü geçer, 9Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyıları, 10-Doğu Karadeniz kıyıları.
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3. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİNİ BELİRLEYEN
COĞRAFİ ÖZELLİKLER: TOPRAK ÖZELLİKLERİ
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Anahtar Kavramlar
Büyük toprak grubu: Toprağı meydana getiren unsurların ana özellikleri benzer olan
geniş toprak gruplarından biri
Toprak oluşum faktörleri: Toprak oluşumunu sağlayan anakaya, iklim, topoğrafya,
organizmalar ve zaman gibi faktörler
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Giriş
Bilindiği gibi bitkilerin tohumlarının çimlendiği köklerin tutunduğu ve yayıldığı,
bitkilerin besin maddelerini aldıkları bir ortam olan toprak, bitkiler açısından önemli bir
mekânsal unsur olarak değerlendirilir. Bitkiler tutunabilmek ve beslenme açısından toprağın
varlığına ihitiyaç duyarlar. Bitki besin maddelerinin kaynağını toprak meydana getirir ve bunlar
toprak çözeltisi içinden bitki tarafından kökleri ile alınır.
Toprak oluşumu, anakayanın mekanik parçalanma ve/veya kimyasal ayrışmaya
uğraması ile başlayan, kimyasal ayrışma ürünlerinden yeni bir takım maddelerin oluşumunu
sağlayan olaylarla süren, toprağın içinde bir horizondan diğer horizona maddelerin taşınma
olayları ile devam eden bir süreçtir. Herhangi bir yerde toprak oluşumunda çok çeşitli
faktörler rol oynar. Bunlar H. Jenny tarafından 1941’de yazılan Factors of Soil Formation
isimli eserde şu şekilde formüle edilmiştir: anakaya (p), iklim (cl), topografya (r),
organizmalar (o) ve zaman
(t) olarak tanımladığı faktörler etkisiyle gelişen bir süreç olarak tanımlamaktadır
(Jenny 1941). Toprak oluşumunda en büyük rolü oynayan etken iklimdir. Sıcaklık ve yağış
fiziksel parçalanma ile kimyasal yolla ana materyalin ayrışması üzerinde doğrudan etkili
olan faktörlerdir. Toprak oluşumunda özellikle don olayları ve ekstrem sıcaklık değişimleri,
fiziksel parçalanmayı hızlandırır. Kimyasal olayların hızı sıcaklığın artışıyla doğru orantılı
olarak bir yere kadar artar. Sıcaklıktaki artış aynı zamanda mikroorganizma faaliyetini
artırır ve organik maddenin ayrışmasını da hızlandırır. Yağış ise, kimyasal ayrışma,
yıkanma ve birikme olaylarını etkileyen önemli bir faktördür. Bu olaylar sonucunda
mineraller ayrışır. Toprak oluşumu ve toprağın özellikleri üzerinde anakaya da etkilidir.
Ana kayanın cinsi, mineralojik bileşimi, minerallerin iri veya ince taneli oluşu, killi veya
kumlu oluşu gibi özellikler kayaçların ayrışmasını önemli derecede etkiler. Toprak
oluşumunda ana kayanın etkinliği bölgesel olarak da değişir. Rölyef yerel iklim
değişimlerine yol açarak, farklı toprak tiplerinin oluşumunda rol oynar. Topografyanın düz
ya da az eğimli olması, yüzey sularının toprağın alt seviyelerine kadar ulaşmasına yol açar.
Eğimin artması, yüzey sularının toprak içine nüfuz etmesini engeller. Yükseltiye bağlı olarak
değişiklik gösteren iklim elemanları hem bitki örtüsü hem de toprak tiplerinin düşey
yönde farklılaşmasına neden olur. Bakı ise toprak oluşumunda yamaçların aldığı
radyasyon miktarı açısından önem taşır. Özellikle kuzeye bakan yamaçların daha fazla
yağış alması, toprakların profil morfolojilerinde farklılıklara yol açar. Kuzeye bakan
yamaçların bitki örtüsünün daha yoğun olması, ana kayanın ayrışmasını da hızlandıran bir
faktör olarak ortaya çıkar. Kuzey ve güney yamaçlar arasında yağış ve sıcaklık bakımından
ortaya çıkan farklılıklar sonucunda oluşan bitki örtüsü değişir ve toprak oluşumuna da
dolaylı etki yapar. Daha yoğun ve nemli bitki toplulukları daha fazla organik madde
verir. Buna karşılık, bitki örtüsü bakımından fakir olan güney yamaçlar, organik madde
içeriği kısmen daha az olan ve daha sığ bir toprak morfolojisi gösterirler. Toprakların
oluşum ve gelişimlerinde organizmaların etkisi ise anakayanın ilk ayrışma aşamasından
başlar. Bitki örtüsü toprağa organik maddeyi sağlayan başlıca kaynaktır. Organik madde
toprak strüktürünün oluşmasına yardımcıdır. Bitki kökleri toprağın alt katına
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yayılarak anakayanın gevşemesini ve havalanmasını, kılcal kökler ise toprak tanelerini
birleştirerek agregasyonu sağlar ve toprak strüktürünün oluşumuna katkıda bulunur. Toprak
oluşumu son derece yavaş meydana gelen ve binlerce yıl devam eden bir süreçtir. Toprak
oluşumu sürecinin süresi (yani zaman), meydana gelen toprak üzerinde de etkilidir (Ergene
1982; Atalay 1989; Mater 2004).
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3.1. Belli Başlı Toprak Tipleri
Toprak büyük iklim kuşakları ile uyumlu olabildiği gibi tamamen yerel koşullar
altında da meydana gelebilir. Bu nedenle toprakların benzerliklerinin veya farklılıklarının
belirlenmesi söz konuus olmuş, özellikle uygun kullanımın belirlenebilmesi açısından belli
toprak tiplerinin ayrılması gerekmiştir. Toprakların sınıflandırılmasında morfolojik
özellikler yanında toprak oluşum ve gelişiminde etkili etmen ve süreçlerin göz önünde
bulundurulduğu, başka kelimelerle genetik özelliklerinin esas alındığı toprak
sınıflandırma sistemleri de mevcuttur. Türkiye’nin ilk toprak haritasının yapımı 1950
sonrasında gerçekleşmiştir. Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışmaya davet edilen Oakes
yönetiminde hazırlanan 1/800.000 ölçekli toprak haritası, Türkiye geneline ait ilk toprak
haritası olma özelliğine sahiptir (Oakes ve Arıkök 1954) ve bu haritanın açıklaması daha
sonra Oakes tarafından yayınlanmıştır (Oakes 1958). Topraklar ile ilgili detay çalışmalar
bu genel haritadan sonra da devam etmiştir (Erinç 1965). Türkiye toprakları ile ilgili
çalışmalar daha sonra TOPRAKSU tarafından yürütülmüştür. 1966 yılında başlatılan
çalışmalar, 1970’li yıllardan itibaren il ölçeğinde yayınlanan 1/25.000’lik haritalar ile
bunlardan üretilen çeşitli yayınlara dönüşmüştür. Bu haritalarda eski toprak sınıflandırma
sistemi kullanılmaktadır (Dizdar, 2003). Söz konusu haritaların güncellenmiş ve
sayısallaştırılmış versiyonları, aşağıda Türkiye topraklarının dağılışının açıklanması için
kullanılmıştır.
Topraklar eski sınıflandırma sisteminde oluşumlarına göre üç büyük takıma
ayrılırlar:
1) Zonal topraklar. 2) İntrazonal topraklar. 3) Azonal topraklar (Atalay 1989).
1) Zonal topraklar: Özellikleri esas olarak iklime bağlı olarak ortaya çıkar ve
bundan dolayı yeryüzünde iklim ve vejetasyon kuşaklarına uyan zonal bir yayılış
gösterirler. Nemli bölge toprakları (pedalfer) ve kurak bölge toprakları (pedokal) olmak
üzere ikiye ayrılırlar. Bu toprakların özellikleri temelde iklime bağlı olarak ortaya çıkar.
Bu nedenle zonal toprakların yayılış sahaları, büyük ölçüde yeryüzündeki iklim kuşakları
ile vejetasyon kuşaklarına uyar. Tundra toprakları, kireçsiz kahverengi topraklar, kırmızı
Akdeniz toprakları gibi,
2) İntrazonal topraklar: Özellikleri anakaya özelliklerine, jeomorfolojik koşullara
veya drenaj özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu topraklara; yarı nemli ve nemli
bölgelerde kalkerler üzerinde meydana gelen rendzinalar, killi-marnlı alanlarda ortaya
çıkan grumusoller örnek verilebilir.
3) Azonal topraklar: Herhangi bir horizonlaşmanın görülmediği topraklardır.
Alüvyal, kolüvyal topraklar gibi.
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3.2. Türkiye’de Görülen Belli Başlı Toprak Tipleri
Türkiye’nin bugünkü toprak çeşitliliği, toprak oluşumunda etkin olan iklim, topografya,
ana materyal, bitki örtüsü ve zaman etkenlerindeki farklılıkların bir sonucudur. Türkiye farklı
jeolojik formasyonların yüzeye çıktığı, yerel koşullarda farklılıklar gösteren bu nedenle de
farklı toprak oluşum süreçlerinin yaşandığı bir alanda yer almaktadır. Özellikle topografya ve
ana kayanın çok kısa aralıklar içinde değişmesi, Türkiye’de kısa mesafede farklı toprak
tiplerinin görülmesine de imkân sağlar.
Türkiye’nin toprak haritasında yer alan toprak tipleri (Atalay 1989 ve Dizdar 2003):
1-Zonal topraklar:
a- Kahverengi topraklar
b- Kırmızımsı kahverengi topraklar
c- Kestanerengi topraklar
d- Kırmızımsı kestanerengi topraklar
e- Kireçsiz kahverengi topraklar
f-

Kireçsiz kahverengi orman toprakları

g- Kırmızımsı sarı podsolik topraklar
h- Kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları
i-

Gri kahverengi podsolik topraklar

j-

Kırmızı Akdeniz toprakları (Terra rossa)

k- Sierozemler
2-İntrazonal topraklar:
a- Tuzlu alkali topraklar
b- Hidromorfik topraklar
c- Yüksek dağ çayırları toprakları
d- Kahverengi orman toprakları
e- Rendzinalar
f-

Vertisoller
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3-Azonal topraklar:
a- Litosoller
b- Regosoller
c- Alüvyal topraklar
d- Kolüvyal topraklar
e- Hidromorfik alüvyal topraklar (Şekil 27).
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Şekil
toprak tipleri

27.

Türkiye’nin

başlıca

Türkiye’de haritalanmış büyük toprak gruplarının kapladıkları alanlar
incelendiğinde; en geniş yayılışa kahverengi orman toprakları sahiptir. Bu toprakların
toplamdaki payı % 20’nin biraz üzerindedir (% 20,73). Kahverengi orman topraklarını,
kahverengi topraklar ile kireçsiz kahverengi orman toprakları % 15’e yakın paylarıyla
izlemektedir (sırasıyla % 14,57 ve % 14, 04). Kestanerengi toprakların payı ise % 10’a
yakındır (% 9,38). Toplamdaki payları % 5 dolayında olan topraklar kırmızımsı
kahverengi topraklar (% 6,50), kireçsiz kahverengi topraklar (% 6,22), alüvyal topraklar
(% 6,34), litosoller (% 4,66) ve kolüvyal topraklar (% 4,0) iken, diğer toprakların payı daha
azdır.
Aşağıda bu toprak gruplarının dağılışları ve özellikleri Dizdar 2003; Akça ve
Kapur 2004 esas alınarak Türkiye’nin coğrafî bölgelerine göre değerlendirilmiştir
(Türkiye’nin coğrafî bölge ve bölümlerin isimlendirilmesi için 1. bölümdeki Şekil 3’den
faydalanabilirsiniz).

3.2.1. Karadeniz Bölgesinin Toprakları
Karadeniz Bölgesi, Anadolu’nun kuzey kıyılarının büyük kısmını içine alır.
Batıdaki sınırı, Düzce ovasını Karadeniz Bölgesinde, Hendek ovasını ise Marmara
Bölgesinde bırakacak şekilde Sakarya nehrinin doğusundan geçer. Ortalama yükseltisi
1163 m olan Karadeniz Bölgesi’nde, yükselti bölgenin doğusu ile batısı arasında da
farklılık gösterir. Batı ve Orta Karadeniz Bölümü’nde 900 m olan ortalama yükselti, Doğu
Karadeniz Bölümü’nde 1650 m’yi aşar. Bölgenin yaklaşık % 70’inin yükseltisi 500-1750
m arasındadır (Elibüyük ve Yılmaz 2010). Bölgenin doğusunda iki dağ sırası ve bir
oluktan oluşan topoğrafya, batıda 3 dağ sırası ve iki oluktan meydana gelmiştir. Söz
konusu oluklara çeşitli akarsular yerleşmiştir. Doğu Karadeniz bölümündeki olukta
Bayburt ovasının doğusunda kalan kesiminde Çoruh nehri ve kolları, batısında ise
Yeşilırmak’ın önemli bir kolu olan Kelkit çayı yer alır. Batıdaki iki oluktan kuzeydekine
Gökırmak, güneydekine Devrez çayı yerleşmiştir. Her iki akarsu, Kızılırmak’a batıdan
karışan kolları meydana getirmektedir. Orta Karadeniz Bölümü’nde Karadeniz’e dökülen
Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın akarsularının oluşturduğu deltalar birçok özelliği ile diğer
alanlardan farklılık göstermektedir. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) boyunca uzanan
depresyonlara Tosya, Turhal, Suluova gibi ovalar yerleşmiştir.
Yıllık yağış ortalamaları kıyı kesimi ile iç kesimler arasında büyük farklar
gösterir. Kıyıda yer yer 1000 mm’yi de aşan yağışlar, iç kesimlerde 400-500 mm
dolayındadır. Doğu Karadeniz Bölümü’nde Rize çevresinde 2000 mm dolayında olan
yağışlar, dağlık alanlarda çok daha fazladır. Karadeniz Bölgesi’nde sıcaklıklar kıyıdan iç
kesimlere, batıdan doğuya ve alçak kesimlerden yüksek kesimlere doğru gidildikçe azalır.
Kıyı kesiminde 13°C’nin üzerinde olan yıllık sıcaklık ortalamaları, iç kesimlerde
11°C’nin, Doğu Karadeniz Bölümü’nde ise 7°C’nin altına iner.
Yağışın fazlalığı topraktaki pH değerlerinin 7’nin altında olmasına yol açmıştır.
Karadeniz topraklarının büyük bölümü asidik özellik taşımaktadır. Bölgenin en yaygın
toprak tipini, organik madde içeriği yüksek, asit reaksiyonlu kahverengi orman
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toprakları ile gri kahverengi podzolik topraklar oluşturmaktadır. Kahverengi orman
toprakları Batı Karadeniz Bölümü’nün büyük kesiminde ve Orta Karadeniz Bölümü ile
Doğu Karadeniz Bölümü’nde Yeşilırmak havzalasının yüksek kesimlerinde ve Çoruh
vadisinin güney yamaçlarında yayılış göstermektedir. Bu topraklar İnebolu-Sinop arasında
İsfendiyar (Küre) dağlarının kuzey eteklerinde kıyıya kadar hakim toprak tipini meydana
getirir. Gri kahverengi podzolik topraklar daha çok Karadeniz Bölgesi’nde birinci sırayı
oluşturan kıyı dağları üzerinde yayılış gösterirken, yağışın 1000 mm’den fazla olduğu
yerlere kırmızı sarı podzolik topraklar gelişme göstermiştir. Buna göre Karadeniz
Bölgesi’nin batısında Düzce-Bartın arasında, Karadeniz’e bakan kuzey yamaçlarda, Ilgaz
dağlarının yüksek kesimlerinde ve Ordu-Artvin arasındaki dağların kuzey kesimlerinde
kırmızı sarı podzolik topraklar yer almaktadır. Bu topraklar tipik kırmızı renkleri, üst
horizonlarda yüksek organik madde içerikleri yanında, yüksek demir ve alüminyum
oranları ile killerin yıkanarak alt horizonlarda birikmesiyle tanımlanırlar.
Karadeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren bir diğer toprak tipi kestanerengi
topraklardır. Ilgaz dağlarında, Orta Karadeniz’de kuzey kesimden güney kesime geçiş
bölgesinde, Doğu Karadeniz Bölümü’nde ise Bayburt ovasının güneydoğusunda Kop
dağları üzerinde kestanerengi topraklar yer almaktadır. Söz konusu topraklar, bölgenin
diğer topraklarından yüksek pH’sı ve kireç içeriğiyle ayrılmaktadır.
Bolu-Samsun arasında genellikle dağlık alanlarda, Ordu-Artvin arasında ise
dağların güney yamaçlarda kısmen yayılış gösteren kahverengi topraklar, Kelkit çayı
vadisinin yukarı çığırında ve Bayburt ovasının güneyindeki dağlar üzerinde görülmektedir.
Bu topraklar yüksek organik madde içeriğine sahiptir. Üzerindeki yoğun bitki örtüsü,
erozyon etkisinden korunmalarını sağlamaktadır.
Doğu ve Orta Karadeniz Bölümü’nde sınırlı alanlarda ortaya çıkan kireçsiz
kahverengi orman toprakları, Batı Karadeniz Bölümü’nde Köroğlu dağlarının batı
yarısında kuzey ve güney yamaçlarda ve Bolu ovası çevresinde yayılışa sahiptir. Doğu
Karadeniz dağlarının 2000 m’nin üzerinde kalan yerler ile güneye bakan kesimleri
yüksek dağ çayır toprakları olarak ayrılmıştır. Söz konusu topraklar daha çok farklı
anakaya üzerinde bozuk drenaj ve soğuk iklim koşulları altında meydana gelmiştir.
Bölgedeki akarsuların taşkın yatakları boyunca ve Kızılırmak ile Yeşilırmak’ın
Karadeniz’e döküldüğü yerde gelişen Bafra ve Çarşamba deltalarında alüviyal topraklar
yer almaktadır. Geçirimsiz tabakaların varlığı yer yer taban suyu seviyesinin yükselmesine
neden olur. Bu alanlarda ise hidromorfik topraklar meydana gelir. Özelikle Bafra ve
Çarşamba deltalarında görülen bu topraklar, yüksek su seviyesi oksijenin barınabileceği
boşlukları doldurduğu için profilde grimsi-mavimsi renklerin oluşmasına yol açmaktadır.
Bölgede sınırlı yayılış gösteren organik topraklara Bolu çevresinde Yeniçağa
depresyonu gibi taban suyu seviyesi yüksek, dışa akışı olmayan alanlarda rastlanılmaktadır
(Fotoğraf 8).
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Fotoğraf 8. Yeniçağa gölü (üstte) ve bu alandaki organik topraklardan torf üretimi yapan bir
tesis (Foto.M. Avcı)

3.2.2. Marmara Bölgesi Toprakları
Marmara Bölgesinin, ortalama yüksekliği yaklaşık 280 m’dir. Bölge
topraklarının %60’ı 0-250 m’ler arasında bulunur. Bölgede ortalama sıcaklıklar 13-14°C
dolayında iken yıllık yağış miktarı 500-1000 mm arasında değişir. Bölgenin başlıca yüksek
alanlarını Istranca dağları ile Samanlı dağları, Uludağ ve Kazdağları gibi kütleler
meydana getirir. Bölgenin sularını Meriç, Ergene, Sakarya, Biga ve Susurluk gibi
akarsular ve kolları ile bazı kısa akarsular drene etmektedir.
Marmara Bölgesinin yaygın toprak tipleri; kireçsiz kahverengi orman toprakları,
kireçsiz kahverengi topraklar ve kahverengi orman topraklarıdır. Bölgede kireçsiz kahverengi
orman toprakları çeşitli anakayalar üzerinde gelişme göstermektedir. Kireçtaşı üzerinde
gelişen topraklar da ise kirecin, yıkanma ile ortamdan uzaklaştırıldığı görülmektedir. Düşük pH
nedeniyle asidik reaksiyon veren topraklarda, organik madde % 2 civarındadır. Trakya’da
Istranca dağlarının kuzeye bakan yamaçları ile Koru ve Ganos dağlarının yer aldığı Ergene
havzasının güneyindeki dağlık alanlarda, Çatalca-Kocaeli yarımadasının büyük
kesiminde, Samanlı dağlarında, Uludağ’ın yüksek kesimleri ile Biga yarımadasındaki dağlık
alanlarda bu topraklar hakimdir. Bu topraklar üzerinde genellikle meşeler hakim ağaç türünü
oluştururken, kuzeye bakan yamaçlarda kayın ile diğer yapraklarını döken nemcil ağaç
türleri meşelere karışmaktadır (Dizdar 2003).
Istranca dağlarının yüksek kesimlerinde görülen kahverengi orman toprakları,
Tekirdağ kuzeyinde, kısmen Gelibolu yarımadasında, Balıkesir ovasında, Karacabey, Bursa
ve Yenişehir ovalarında yayılış gösterir. Bu topraklar da çeşitli anakayalar üzerinde
meydana gelebilmektedir. Yağış azlığı nedeniyle yıkanmanın az olması, toprakların
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kalsiyum karbonat açısından zenginleşmesine imkân tanımıştır. Buna karşılık, yağışın
nispeten arttığı alanlarda kalsiyum karbonat topraktan uzaklaşır. Ergene havzasının kuzey ve
güneyden çevreleyen alçak platolarda ortaya çıkan kireçsiz kahverengi topraklar,
Balıkesir ovası çevresindeki dağlık alanların da topraklarını oluşturmaktadır. Söz konusu
alanlarda daha çok meşenin hakim olduğu yaprakların döken ağaçlardan oluşan ormanlar
veya çalı formasyonu yer almaktadır.
Trakya’nın ağır kil içeren, Ergene Ovası gibi düz ve düze yakın kesimlerinde, Gönen
havzası, Manyas havzası tabanı ve Biga havzasının kuzeydoğusunda vertisoller gelişme
göstermektedir. Bu topraklar daha çok killi çökeller üzerinde gelişme göstermiştir. Ot
vejetasyonunun hakim bitki örtüsünü meydana getirdiği bu toprakların önemli bir kısmında
ziraat yapılmaktadır. Marmara Bölgesinde yayılış gösteren bir diğer toprak tipi rendzinalardır.
Bu topraklar bölge içinde parçalar halinde Terkos gölünün güneyinde, Kocaeli ile Kandıra
arasında, kısmen Susurluk çayı vadisinin yüksek kesimlerinde ortaya çıkar. Sığ bir toprak
profiline sahip olan rendzinaların bulunduğu yerler, çoğunlukla meşe ormanları ile kaplıdır.
Marmara Bölgesi’nde parçalar halinde yayılış gösteren bir diğer toprak tipi kırmızı
kahverengi Akdeniz topraklarıdır. Bu topraklar Güney Marmara Bölümü’nün batı
yarısında kireçtaşının hakim anakaya olduğu alanlarda ortaya çıkar. Daha çok maki
elemanlarının meydana getirdiği çalı formasyonu doğal bitki örtüsünü meydana getirirken,
ıslah çalışmaları ile bu alanlar tarıma da açılmaktadır (Fotoğraf 9).

Fotoğraf 9. Manyas havzasında vertisoller üzerinde ziraat alanları (Foto. M. Avcı).
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Sakarya ve Susurluk gibi bölgenin önemli akarsularının suladığı ovaların
tabanları alüviyal topraklar ile kaplıdır. Buna karşılık drenaj sorunu olan veya taban
suyu yüksek yerlerde hidromorfik topraklar yer almakta, yer yer anakayanın da etkisi
ile tuzlu-alkali topraklara da rastlanmaktadır.

3.2.3. Ege Bölgesi Toprakları
Ortalama 715 m yüksekliğe sahip olan bölgenin % 20’si 0-250 m; % 40’ı ise 7501250 m yükseltide yer almaktadır. Yükseltinin bölge içindeki dağılımı da homojen değildir.
Yükselti Asıl Ege Bölümü’nde 450 m’yi, İç Batı Anadolu Bölümü’nde ise 1000 m’yi
biraz aşmaktadır (Elibüyük ve Yılmaz 2010). Bölgenin topografyasının esas unsurları
Asıl Ege Bölümü’nde tektonik faaliyetler sonucu oluşmuş Bozdağlar, Aydın dağları ve
Menteşe dağları gibi dağlar ve dağların arasında yer alan tektonik kökenli depresyonlardır.
Bu depresyonlara Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes gibi akarsular yerleşmiştir.
İç Batı Anadolu Bölümü’nde dağlar kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundadır. Bunların
arasında da Afyon, Şuhut, Sandıklı gibi ovalar bulunur. Ege Bölgesi’nde yıllık yağış
ortalaması 600 mm dolayındadır. Bölgede sıcaklıklar kıyı ile iç kesimler arasında değişir.
İzmir ve Aydın’da uzun yıllık ortalama sıcaklıklar 17°C’nin üzerinde iken, iç kesimde yer
alan Kütahya’da ise 10°C dolayındadır.
Ege Bölgesi, toprak tiplerinin dağılışı bakımından Asıl Ege Bölümü ile İç Batı
Anadolu Bölümü arasında farklılıklar görülür. Asıl Ege Bölümü’nün jeolojik geçmişindeki
farklılıklar, anakaya üzerinde çeşitlilik yarattığı gibi, yerel koşullarda ortaya çıkan
farklılıklar, kısa mesafe değişik toprakların gelişmesine imkân tanımıştır. Bu açıdan ele
alındığında bölgenin doğu yarısında toprakların daha tekdüze olduğu söylenebilir.
Ege Bölgesinde kahverengi orman toprakları daha çok İç Batı Anadolu
Bölümü’nde anakayanın kireçtaşı olduğu, yüksek sahalarda yayılış gösterir. Bununla
birlikte metamorfik kayaçlar ile volkanik kayaçlar üzerinde de bu topraklara rastlanır.
Orta derinliğe sahip bu topraklarda organik madde oranı % 2’nin üzerindedir. Genellikle
kuru orman veya çalılıklar hakim bitki formasyonunu meydana getirir.
Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Ege Bölgesi’nin nispeten daha düşük
sıcaklığa sahip yüksek alanlarında yayılış gösterir. Bu topraklarda kirecin
bulunmamasının veya az bulunmasının nedeni sadece yağış azlığı değil, bu toprakların
kalsiyum karbonat içermeyen anakaya üzerinde de gelişmesidir. Genellikle % 2-8
eğimli arazilerde görülen söz konusu topraklar çok yüksek kil içermez, pH değerleri nötr
veya baziktir.
Ege Bölgesi’nin kıyı kesimindeki kireçtaşı materyalleri üzerinde kırmızı
Akdeniz toprakları gelişmiştir. Bu topraklar, kıyıdan başlayarak 1000 m yüksekliğe
kadar olan sahalarda yayılış gösterirler. İleri düzeyde ayrışan topraklar olduğundan,
kireçsiz veya % 1 civarında kireç içermektedir. Maki formasyonu altında pH nötr olan
kırmızı Akdeniz topraklarının organik maddesi, % 8-9 düzeyine çıkabilmektedir. Ancak
makinin bozulmasıyla erozyon hızlanmakta ve yüksek organik madde içeren üst
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horizon yok olabilmektedir. Bu durumda geriye sığ toprakların kalabilme riski çok
yüksektir.
Kireçsiz kahverengi topraklar, Büyük Menderes vadisinde Aydın dağlarının
güney yamaçlarında veya Menteşe dağlarının kuzey yamaçlarında olduğu gibi, yüksek
eğimle ovalara inen yamaçlarda bulunmaktadır. Genellikle volkanik anakaya üzerinde
gelişme göstermişlerdir. Doğal verimlilikleri fazla olmayan bu topraklar, asidik veya nötr
özellik gösterir.
Rendzinalar Uşak, Manisa ve Denizli arasında, Manisa’nın kuzeyinde ve Gediz
ile Büyük Menderes havzalarının yamaçlarında yer almaktadır. Genellikle yumuşak killi
kireçtaşı, marn ve kumlu kireçtaşı ana materyali üzerinde gelişmiştir. Profillerinde bol
miktarda kalsiyum karbonat vardır. Bu topraklarda geniş ölçüde tarım yapılmaktadır.
Büyük akarsuların yer aldığı Ege Bölgesi’nde, vadi boyunca alüviyal topraklar
gelişmiştir. Akarsuların taşıdığı materyaldeki farklılar kısa mesafelerde farklı bünyelerde
toprakların oluşmasına neden olmakla beraber, genellikle bazik karakterdedir. En geniş
yayılış gösterdikleri alanlar Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Bakırçay vadileridir.
Drenajın iyi olduğu yerlerde verimlerinin yüksek oluşları ile dikkat çekerler. Buna
karşılık taban suyu yüksekliği hidromorfik toprakların oluşumuna neden olur. Tuzlu
veya alkali anakayanın olduğu yerlerde ise bitki hayatını kısıtlayan tuzlu-alkali
topraklar, gelişme göstermiştir. Asıl Ege Bölümü’nde doğu-batı doğrultusunda uzanan
dağların yamaçlarında daha çok kolüvyal topraklar gelişmiştir (Fotoğraf 10). Ege
Bölgesinde ayrıca, yerel olarak kestanerengi topraklar ve vertisoller, Kula çevresinde
de volkanik kökenli litosoller yer almaktadır.

Fotoğraf 10. Ege Bölgesinde kolüviyal topraklar.

3.2.4. Akdeniz Bölgesi Toprakları
Akdeniz Bölgesi’nin ortalama yüksekliği 1000 m dolayındadır. 0-250 m arasında
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yükseltideki yerler %17 dolayında paya sahipken, üzerinde 3000 m’den yüksek
(Beydağları (Kızlarsivrisi tepe 3069 m), Bolkar dağları (Medetsiz tepe 3524 m),
Aladağlar (Demirkazık tepe 3756 m) gibi) zirvelerin de yer aldığı Toros dağları nedeniyle
bölge topraklarının % 40’ı 750-1250 m arasında yer alır. Bölgenin doğusu ile batısı arasında
da ortalama yükselti açısından büyük farklar ortaya çıkmaz. Antalya Bölümü’nde 1100
metreyi biraz aşan ortalama yükseklik, Adana Bölümü’nde 950 metreye erişmez (Elibüyük
ve Yılmaz 2010).
Bölgede sıcaklıklar kıyıdan iç kesimlere, alçak alanlardan yüksek alanlara doğru
azalır. Kıyıda 17°C’nin üzerinde olan yıllık sıcaklık ortalamaları, iç kesimlerde 14°C’ye
düşer. Bunun nedenlerinin başında yükseklikteki artış gelmektedir. Kıyı kesiminde hakim
hava kütlelerinin etkisiyle 1000 mm’nin üzerinde olan yıllık yağış miktarları, iç kesimlerde
hızla azalmakta ve 400 mm’yi biraz aşmaktadır.
Akdeniz Bölgesi’nde en geniş yayılışa kahverengi orman toprakları sahiptir.
Kahverengi orman toprakları Orta Toroslarda, dağlarının güneye bakan yamaçları
boyunca yaygın olarak görülürken, Antalya Bölümü’nde yine dağlık alanlarda, ancak
parçalar halinde ortaya çıkmaktadır. Bulunduğu alanlarda yükselti genellikle 500-1500
m arasında değişmektedir. Yağışın nispeten fazla olduğu yerlerde kireçsiz kahverengi
orman toprakları gelişmiştir. Ancak bu toprakların yayılışı daha kısıtlı alanları
ilgilendirmektedir. Orta Torosların yüksek kesimleri, Mersin’in kuzeybatısı, ManavgatAlanya arasındaki saha bu toprakların geliştiği yerler arasındadır. Beyşehir gölü ile Eğirdir
gölü arasındaki dağlık alanlar ile Burdur gölünün güneybatısında da bu topraklara
rastlanmaktadır.
Kırmızı Akdeniz toprakları (terra rossalar) Akdeniz Bölgesi’nin kalker anakaya
üzerinde iklim ve topoğrafik özelliklere bağlı olarak gelişen topraklardır. Daha önce de
ifade edildiği gibi bu topraklarda toprak oluşum süreçleri aktiftir. Bölgede özellikle batıda
Antalya Bölümü’nde geniş yayılış gösteren kırmızı Akdeniz topraklarına Adana
Bölümü’nde daha sınırlı alanlarda rastlanır. Karst topografyası şekillerinden dolin,
uvala ve polyelerin tabanlarında genellikle kırmızı Akdeniz toprakları gelişme
göstermektedir. Dolin tabanlarında söz konusu toprakların kalınlığı da artmaktadır. Bu
topraklarda kil içeriği yüksektir ve organik madde oranı %8’lere kadar çıkabilmektedir.
Terra rossalara oluşum açısından benzerlik gösteren ancak rengi sarımsı kırmızı olan
kireçsiz kahverengi topraklar, yağışın 600 mm’yi geçtiği alanlarda yer alır. Anamur’un
kıyıya yakın dağlık kesimlerinde, Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yayılış
göstermektedir.
Bölgede görülen kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, Adana, Antalya, Mersin
ve Hatay’da ovalar ile dağlık saha arasındaki geçiş alanlarında yer almaktadır. Kireç
bakımından zengin olan bu topraklar, yıkanmanın az olması nedeniyle yüksek pH oranına
da sahiptir. Buna karşılık birçok Akdeniz bitki türünün ideal yetişme alanını oluştururlar.
Rendzinalar, çok yüksek eğim değerlerine sahip yerlerde görülür. Sığ ve taşlı
yapıda olan rendzinalar, Antalya’nın doğusunda ve Mersin’in kuzeydoğusunda
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kireçtaşı üzerinde gelişme göstermektedir.
Alüvyal topraklar akarsuların çevresinde, vadiler boyunca, özellikle Seyhan ve
Ceyhan nehirlerinin aşağı çığırlarında ortaya çıkmaktadır. Adana ovaları (Yukarıova ve
Çukurova) ile Amanos dağlarının doğusunda alüvyal topraklar geniş yayılışa sahiptir.
Bölgenin batısında topoğrafyanın uygun olmaması nedeniyle alüvyal toprakların yayılışı
oldukça sınırlıdır. Söz konusu toprakların pH’si 7,5’in üzerindedir ve yüksek kireç
içermektedir. Organik madde içeriği %1 düzeyindedir.
Taban suyunun yüksek olduğu, kötü drenaj koşullarına sahip yerlerde
hidromorfoik alüvyal topraklar yayılış göstermektedir. Burdur gölünün kuzeydoğusu
ile güneybatısında, tuzlu göllerin çevresinde alüvyal topraklar, tuzlu-sodik toprak özelliği
göstermektedir (Dizdar 2003). Bölgedeki dağların zirveler bölgesi genellikle toprak
örtüsünden yoksun veya çok sığ bir toprak tabakasıyla kaplıdır. Genellikle toprak
haritalarında çıplak kayalık sahalar olarak işaretlenmiştir.

Fotoğraf 11. Kırmızı Akdeniz toprakları (terra rossalar) Akdeniz Bölgesi’nde genellikle
anakayanın kalker olduğu yerlerde gelişen ve toprak oluşum süreçlerinin aktif olduğu
topraklardır (Foto. M. Avcı).

3.2.5. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin denizden ortalama yüksekliği 750 m
dolayındadır. Yükselti Güneydoğu Torosların güneyinden Suriye sınırına doğru azalır.
Yükseltisi 500-1000 m olan yerler, bölgenin %72,1’ini oluşturmaktadır. Bölge yüzey
şekilleri açısından oldukça sadedir ve önemli yükselti farkları görülmez. Yukarı Fırat
Bölümü’nde 700 metreye yaklaşan yükselti, Dicle Bölümü’nde 800 metreyi biraz aşar
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(Elibüyük ve Yılmaz 2010). Bölgenin büyük kesiminde yıllık ortalama sıcaklıklar
17°C’nin üzerinde iken, kuzeye doğru 17°C’nin altına iner. Güneydoğu Toroslar
üzerinde 600-800 mm arasında olan yağışlar, güneye doğru 300-400 mm’ye iner. Bölgenin
en güneyinin oluşturan ve birbirinden alçak eşiklerle ayrılmış, doğu-batı doğrultulu ovalar
(Elbeyli ovası, Suruç ovası, Harran ovası, Ceylanpınar ovası gibi) daha da az yağış
almaktadır. Akçakale’de uzun yıllık yağış ortalaması 277,5 mm iken, doğusundaki
Ceylanpınar’da 308,7 mm’dir.
Bölgede en yaygın toprak sınıfı kırmızımsı kahverengi topraklardır.
Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa platoları ile bölgenin güneyinde yer alan ovalar
dizisinin büyük kısmında yayılış gösterirler. Bu toprakların pH’sı 7,5 üzerindedir ve yüksek
kireç içermektedir. Organik madde içerikleri tarım alanlarında %1’in altında, mera
alanlarında %1-2 düzeyindedir. Bu topraklarda erozyon en önemli sorundur.
Kahverengi orman toprakları, Dicle Bölümü’nde büyük ölçüde Mardin-Midyat
Eşiğinde gelişmiş olan bu topraklar, yine yükseltinin nispeten fazla olduğu Güneydoğu
Toroslar üzerinde de ortaya çıkar. Ancak Dicle Bölümü’nde hemen hemen bütün
Güneydoğu Torosların üzeri kahverengi orman toprakları ile kaplı iken, Yukarı Fırat
Bölümü’nde bu topraklar daha küçük alanlarda gelişme göstermiştir. Bu topraklar orta
derinlikte, yüksek kireç oranına ve pH değerine sahiptir. Siltli-killi, killi-tın bünyelidir.
Kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, Adıyaman platosunda, Gaziantep ile
Oğuzeli ovalarında ve Suruç ovasında yayılış göstermektedir ve orta derinlikte eğimli,
hafif ondüleli arazilerde yer alan toprakların kil içeriği ve pH’si yüksek, ancak organik
madde içeriği düşüktür. % 5-10 düzeyindeki taşlılık oranı bu topraklardaki kısıtlayıcı
faktörler arasında sayılabilir.
Bölgenin önemli tarım arazilerini oluşturan alüviyal toprakların yayılışı
sınırlıdır. Tibeşar ovası, Elbeyli ovası ve Araban ovası, Harran ovası gibi ovalar ile
Dicle ve Fırat’ın kollarının vadileri boyunca bu topraklar ortaya çıkar. Akçakale ve
kuzeyinde, özellikle son yıllarda hatalı sulama sonrasında tuzlu alkali toprak oluşumları
görülmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırmızı Akdeniz toprakları Gaziantep
batısında geniş bir yayılış gösterirken, Şanlıurfa’nın güneybatısında ve Birecik çevresinde
kahverengi topraklar, Güneydoğu Torosların yüksek kesimlerinde daha çok kahverengi
orman toprakları ile kireçsiz kahverengi orman toprakları ortaya çıkmaktadır. Kireçsiz
kahverengi topraklara ayrıca Kızıltepe ovasında da rastlanır. Volkanik bir dağ olan
Karacadağ’da bazaltik topraklar ismi de verilen volkanik kökenli litosoller yer
almaktadır. Ayrıca eğimli ve taşlı arazilerde regosoller; Adıyaman-Şırnak’ta kireçsiz
kahverengi topraklar ve Gölbaşı havzasında organik topraklar, Suruç, Diyarbakır
Karacadağ, Gaziantep Yavuzeli ve Cizre’de vertisoller Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
görülen diğer toprak tipleridir.
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3.2.6. Doğu Anadolu Bölgesi Toprakları
Ortalama yükseltisi 1800 m’nin üzerinde olan bölgenin yaklaşık %27’si 2000-2500
m yükseltideki alanlardan oluşur. Iğdır, Malatya ve Elazığ ovaları yükseltisi 1000 m’nin
altındaki alanları meydana getirirken, Erzurum, Yüksekova gibi yükseltisi 2000 m’ye
yaklaşan veya aşan ovalar da bölgede yer almaktadır. Erzurum-Kars Bölümü’nde yıllık
ortalama sıcaklıklar 8°C’nin altına inerken, yükseltinin az olduğu yerlerde 11°C’nin
üzerine çıkar. Yıllık yağış miktarları bazı yerlerde 250 mm’nin altına inerken (Iğdır
233,7 mm) bazı yerlerde ise 1000 mm’ye yaklaşır (Tunceli 998,5 mm). Bölgede
Güneydoğu Toroslar ise diğer yerlere nazaran daha fazla yağış alır. Muş- Bitlis arasında
dağların yüksek kesimlerinde yağışlar 1200 mm’ye kadar çıkabilmektedir.
Bölgenin batısında Malatya ovasında, Uluova (Elazığ) çevresinde, ElazığErzincan arasında, Erzurum’un kuzeyinde Allahuekber dağları üzerinde, Kağızman ile
Tuzluca arasında ve Van gölünün doğusunda kahverengi topraklar yayılış
göstermektedir. Profillerinin her seviyesinde kireç mevcuttur. Bu nedenle genellikle orta
derinlikte olan kahverengi topraklarda pH değeri 7’nin üzerindedir. Tarım ve otlatma
yapılmayan alanlarda, organik madde % 2’yi geçerken genel ortalama % 1-2
düzeyindedir.
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, lav akıntıları veya dış püskürük olarak
tanımlanabilecek oluşumlar Bingöl, Erzurum, Kars ve Iğdır arasında yayılış göstermektedir.
Bu anakaya üzerinde volkanikler üzerinde özellikle de bazaltlar üzerinde litosoller
gelişmiştir. Litosollerin kil oranı ve pH’sı yüksektir. Eğime bağlı olarak sığ ve orta
derinlikte bulunan litosoller, içerdikleri kil nedeniyle yüksek su tutma kapasitesine
sahiptir. Organik madde içerikleri, % 2’nin üzerine çıkabilmektedir.
Kireçsiz kahverengi topraklar Murat nehrinin yukarı çığırında Eleşkirt-Diyadin
oluğunun güneyinde, Van gölünün güneybatısında ve parçalar halinde Hakkâri
Bölümü’de Türkiye-Irak sınırını oluşturan dağlar üzerinde ortaya çıkmaktadır.
Genellikle bazaltik ve andezitik anakayadan oluştukları için pH’sı nötr veya 7’nin biraz
üzerindedir. Orta derinlikte olan bu topraklarda organik madde miktarı % 2’nin
üzerindedir.
Kestanerengi topraklar, Doğu Anadolu Bölgesi’nde geniş yayılış alanı
bulmaktadır. Bu toprakların dağılış gösterdiği alanlarda yağış 400-600 mm arasında
değişmektedir. Van gölünün güneydoğusunda kalan sahada, Hakkâri’ye kadar olan
sahada, Murat nehri vadisinin Muş Ovasının kuzeyinde kalan yukarı çığırında, kısmen
Erzurum ile Erzincan arasında yer alan Mayram dağları üzerinde, genellikle volkanik
kökenli litosollerin yer aldığı Erzurum-Kars Bölümünde parçalar halinde kestanerengi
topraklar gelişmiştir. Orta derinlikte ve kireç birikiminin görülebildiği bu toprakların
pH’sı 7’nin üzerindedir. Kalsiyum, magnezyum, potasyum ve sodyum gibi bazik
katyonlarla doygunlukları yüksektir.
Doğu Anadolu Bölgesinde Güneydoğu Toroslar, Murat nehrinin aşağı çığırı ile
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Munzur dağlarının güneyinde kalan sahalar ve Çaltı suyu havzası kahverengi orman
toprakları ile, Malatya ovasının batısı kırmızımsı kahverengi topraklarla kaplıdır.
Bölgede Hakkâri Bölümünün en güneydoğusunda yer alan Karadağ ve çevresinde
görülen gri kahverengi podsolik topraklar, volkanik bir dağ olan Nemrut dağı ve
çevresi kil miktarı çok düşük, organik madde miktarı az olan regosoller, Muş ovasının
doğusunda Murat nehrine doğudan karışan Karasu çayı vadisi ve çevresinde vertisoller,
Iğdır ovasında, kısmen Erzurum ovası ile Erzincan ovasında alüvyal topraklar
bulunmaktadır. Taban suyu seviyesinin yüksekliğine bağlı olarak gelişen hidromorfoik
alüvyal topraklar ise Erzincan ovası ile Erzurum ovasında Karasu nehri çevresinde,
Çaldıran ovasında kısmen Yüksekova’da ortaya çıkmaktadır.

3.2.7. İç Anadolu Bölgesi Toprakları
Ortalama yükseltisi yaklaşık 1200 m olan İç Anadolu Bölgesinde Yukarı Sakarya
ve Konya Bölümlerinde yükselti, 1000-1100 m dolayında iken, Yukarı Kızılırmak
Bölümü’nde 1500 m’yi de aşar. Bölge birbirinden alçak eşiklerle ayrılmış, çevresi ise
yüksek dağlar ile çevrelenmiş bir çanak şekline sahiptir. Bölgede yıllık ortalama
sıcaklıklar genellikle 11°C’nin üzerindedir. Yükseltisi nispeten daha fazla olan Yukarı
Kızılırmak Bölümü’nde 10°C’nin altına iner. Yıllık yağış miktarları bölge genelinde 400600 mm arasında değişir. Ancak yağış bazı alanlarda bu değerlerin çok altına inerken
(Tuz gölü çevresi gibi), bazı yerlerde de 600 mm’yi geçer (Yozgat çevresi gibi).
Bölgedeki yaygın kireç içerikli ana materyaller nedeniyle kahverengi topraklar
geniş yayılışa sahiptir. Yukarı Sakarya havzası, Ankara çayı ve ve Kirmir çayı
havzaları, Bozok platosunun büyük kesimi, Yukarı Kızılırmak havzası, Tohma çayının
yukarı havzası ile Tuzgölü çevresine Obruk, Cihanbeyli ve Haymana platolarının bir kısmı
bu toprakların görüldüğü başlıca alanlardır. İç Anadolu Bölgesinde kahverengi topraklar
farklı eğimlerdeki araziler üzerinde yer almakta, toprak derinliği eğime göre
değişmektedir. Tarım yapılan alanlarda organik madde içeriği % 1-2 arasında, orman ve
mera örtüsü altında olan alanlarda ise % 4’e kadar çıkabildiği belirlenmiştir.
Yine kireçtaşının hakim anakayayı oluşturduğu alanlarda gelişme gösteren bir
diğer toprak tipi kırmızımsı kahverengi topraklardır. Bu topraklara, Cihanbeyli
ovasının batı yarısında, Kırıkkale’nin batısında ve Kızılırmak vadisinde parçalar halinde
rastlanır. Bu topraklar kireçtaşından taşınan materyaller üzerinde gelişmişlerdir.
Genellikle az eğimli yerlerde yer alan kırmızımsı kahverengi topraklar, orta derinlikte ve
yüksek kil içeriklidir. Bu sahalar genellikle tahıl tarımına ayrılmıştır.
İç Anadolu Bölgesi’nde kabaca güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan
Karadağ, Karacadağ, Hasandağı, Melendiz ve Erciyes Dağı volkanik faaliyetler
sonucunda oluşmuş dağları meydana getirmektedir. Bu alanlarda daha çok kireçsiz
kahverengi topraklar gelişmiştir. Volkanik kül ve andezit olan yörelerde geçirgenliği
yüksek, kil içeriği düşük topraklar yayılış gösterir. Bazaltik ana materyal olan yerlerde
ise kil içeriği daha yüksek topraklar meydana gelmiştir. Erciyes dağı ve çevresinde diğer
volkanik alanlara nazaran daha geniş alan kaplamaktadır.
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Kahverengi orman topraklarının bölgedeki yayılışı nispeten sınırlıdır. Özellikle
bölgenin kuzeyinde bu topraklar yer almaktadır. Yukarı Kızılırmak’ın güneyindeki
Buzbel dağı, Çengelli dağ gibi kütleler ile Çekerek ırmağının yukarı çığırında yer
alan Çamlıbel dağları, Eskişehir’in kuzeyinde Sündiken dağları ile yine Eskişehir’in
batısındaki Türkmen dağı bu toprakların görüldüğü sahalardır. Söz konusu alanlarda
genellikle bir orman örtüsü vardır. Bu topraklar orta derinlikte, organik madde içeriği
yüksek topraklardır. Eğimin fazla olduğu yerlerde hızla aşınırlar ve daha sığ toprak
profilleri görülür.
Ilgın (Çavuşçu) gölü ile Konya arasındaki sahada kırmızımsı kestanerengi
topraklar yayılış göstermektedir. Kireçtaşı ve volkanik anakaya gibi çeşitli anakaya
tipleri üzerinde bu topraklar gelişmektedir. Bir kısmı orman veya fundalık olan bu
alanların büyük kısmı mera olarak değerlendirilmekte veya kuru tarım yapılmaktadır.
İç Anadolu Bölgesinde alüvyal topraklar, Tuz gölünün güneyinde, Konya ve
Ereğli havzalarının tabanlarında, Sultan sazlığı çevresinde geniş alanlara yayılmakta,
Kızılırmak ve Sakarya gibi büyük akarsular çevresinde de görülmektedir. Aşırı yağışlarda,
bu topraklarda su profilde uzun süre kalabilir. Organik madde içerikleri nispeten yüksektir.
Bazı alanlarda taban suyu seviyesinin yüksekliği, hidromorfik alüvyal toprakların
gelişmesine imkân tanımıştır. Konya ovasında Hotamış bataklığı, Ereğli ovasında Hortu
bataklığı ile Erciyes dağının güneyinde Sultan sazlığı bu toprakların görüldüğü yerler
arasındadır.
İç Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren tuzlu alkali topraklar, Tuz Gölü
çevresinde, Akgöl havzasında ve Çumra’da eski tuzlu göl tabanlarındaki tuzun drenajla
dışarı atılamaması ile meydana gelmiştir. Yüksek buharlaşma, tuzun yüzeyde
birikmesine neden olmaktadır. Yüksek tuzluluk ve aşırı otlatma baskısı nedeniyle bitki
örtüsünün zayıf olduğu bu topraklar, şiddetli rüzgâr erozyonu etkisindedir.
İç Anadolu Bölgesi’nde regosoller, Niğde, Aksaray, Kayseri arasında volkanik
malzemeden oluşan anakaya üzerinde bulunmaktadır. Akşehir gölünün doğusunda da dar
bir şerit halinde yer alır. Sığ ve çok sığ olarak tanımlanan regosollerde taşlılık da
önemli bir problemdir. Buna karşılık Cihanbeyli ve Karapınar civarında sınırlı
alanlarda sierozemler görülür. Söz konusu topraklar 4. Zaman göl çökelleri üzerinde
gelişmiş çok kireçli, gevşek tortullardan meydana gelmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Jenny’nin belirttiği toprak oluşumunda rol oynayan
faktörlerden biri değildir?
a) Anakaya
b) İklim
c) Topoğrafya
d) Organizma
e) Tektonizma
2) Türkiye’nin toprak haritasında zonal topraklar içinde aşağıdakilerden hangisi yer
alır?
a) Kırmızı Akdeniz toprakları
b) Rendzinalar
c) Regosoller
d) Alüvyal topraklar
e) Vertisoller
3) Türkiye’de yayılış gösteren azonal topraklara aşağıdakilerden hangisi örnek
verilemez?
a) Alüvyal topraklar
b) Kolüvyal topraklar
c) Hidromorfik alüvyal topraklar
d) Regosoller
e) Kestanerengi topraklar
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4) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin intrazonal toprak tiplerine bir örnek
verilebilir?
a) Kahverengi topraklar
b) Kireçsiz kahverengi topraklar
c) Rendzinalar
d) Kırmızı Akdeniz toprakları
e) Kırmızımsı kahverengi topraklar
5) Ege bölgesinde alüvyal toprakların yayılış gösterdiği yerlere aşağıdakilerden
hangisi örnek verilemez?
a) Gediz vadisi
b) Muğla polyesi
c) Büyük Menderes vadisi
d) Küçük Menderes vadisi
e) Bakırçay vadisi
6) Ege bölgesinde volkanik litosollerin ortaya çıktığı alanlara aşağıdakilerden
hangisi bir örnek oluşturur?
7) Akdeniz kıyılarında Seyhan ve Ceyhan vadilerinde görülebilecek toprak tipi
hangisidir?
8) Güneydoğu Anadolu bölgesinde volkanik litosollerin yayılışına bir örnek veriniz?
9) Tuz gölü çevresinde taban suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde ortaya çıkan
toprak tipi hangisidir?
10) Güneydoğu Anadolu bölgesinde kırmızı Akdeniz topraklarının yayılış alanı
bulduğu sahalar nereleridir?

Cevaplar
1-e, 2-a, 3-e, 4-c, 5-b, 6-Kula, 7-Alüvyal topraklar, 8-Karacadağ, 9-Hidromorfik
alüvyal topraklar, 10-Gaziantep batısı.
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4. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİNİ BELİRLEYEN
COĞRAFİ ÖZELLİKLER: YER ŞEKİLLERİ
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Anahtar Kavramlar
Dağ: Orojenik, epirojenik ve/veya volkanik olaylar sonucunda meydana gelmiş,
genellikle yamaç eğimleri çevresine göre fazla olan yüksek alanlar [Kısa mesafelerde büyük
yükselti farkı gösteren genellikle dar ve derin vadilerle yarılmış, yamaç eğimlerinin fazla ve
devamlı olduğu yüksek saha]
Plato: Çeşitli yükseltilerde yer alan ve akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmış
düz veya hafif dalgalı saha
Ova: Çeşitli yükseltilerde yer alabilen, akarsular tarafından derin bir şekilde
yarılmamış yatay veya hafif eğimli sahalar
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Giriş
Türkiye yükseltisi oldukça fazla olan (ortalama yükselti 1141 m) ve kabaca dikdörtgen
şeklinde bir ülkedir. Bu alanın çok önemli bir kısmını meydana getiren dağlık sahalar kabaca
kuzeyde (Kuzey Anadolu Dağları) ve güneyde (Toros Dağları) doğu-batı yönünde uzanırlar.
Doğu Anadolu Bölgesi bütünüyle dağlık ve yüksek bir bölgedir. Buradaki dağlık alanlar arasına
yüksek ovalar yerleşmiştir. Ülkenin batısında ise doğu-batı doğrultusundaki dağlık alanlar
arasında aynı doğrultudaki depresyonlar yer alır (Şekil 28).

Şekil 28. Türkiye ortalama yükseltisi fazla olan (1141 m) bir ülkedir. Yükselti genel olarak
batıdan doğuya doğru gidildikçe artar (Avcı ve Avcı 2014b).
Türkiye’nin ilk bakışta jeomorfolojisinde ilgi çeken bu genel özelliklerin
şekillenmesinde, paleotektonik ve neotektonik olmak üzere iki dönem ayrılabilir.
Paleotektonik dönem, en eski jeolojik zamanlardan alpin hareketlerin sonuna kadar olan
dönemi kapsamaktadır. Bu dönem içinde kuzey ve güney kıtaları arasındaki okyanusda
(Tetis jeosenklinali) depolanan çökeltilerin kıvrılmasıyla, kuzey ve güneydeki dağ sıraları
meydana gelmiştir. Türkiye’nin temel yapısının meydana geldiği paleotektonik dönem
sonrasında, bu şekiller büyük değişimlere uğramıştır. Neotektonik olaylar, bu
değişimlerin temel nedenleri arasındadır. Alp orojenezi esnasında kıvrılan ve yükselen
kuzey ve güneydeki dağ kuşakları sonrasında, eski güney kıtasının Arap Plâkası, Afrika
Plâkası’ndan kuzeye doğru daha hızlı hareket etmiştir. Bu nedenle de Doğu Anadolu’da
yerkabuğu kalınlaşmış ve dağlar bir kez daha yükselmiştir. Aynı zamanda çeşitli volkanik
olaylarla yüzeye yeni malzemeler eklenmiş ve yüksek volkanik dağlar ile geniş lav
plâtoları oluşmuştur (Kayan, 1996). Volkanik faaliyetler, neotektonik rejimle ve
okyanusların kapanması ile yakından ilişkilidir (Erdin ve Mittwede, 2001). Sonuçta
Doğu Anadolu’nun yol açtığı sıkışma batıya doğru, doğrultu atımlı Kuzey Anadolu
Fayı’nın (KAF) meydana çıkmasına yol açmıştır. Bu olay Türkiye’nin şekillenmesi
bakımından son derece önemlidir. Ülke bütünüyle yükselirken yeni faylar ve
depresyonlar (grabenler) gelişmiştir. Neotektonik olaylar Miyosen’den bu yana
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Anadolu’nun şekillenmesinde etkili olmuştur. Orta ve Geç Miyosen’de faylanmalarla çöken
sahalar kıyılarda sığ deniz sularıyla, iç kesimlerde ise bazı sahalar tatlı ya da sodalı göllerle
işgal edilmiştir. Yine yüksek dağlık alanlardaki erozyon nedeniyle (nemli iklim
koşullarında) havzalar çökellerle doldurulmuştur. Ancak bu morfolojik görünüm
Miyosen sonlarında değişmeye başlamıştır. Neotektonik hareketler yeni sedimantasyon
havzalarının şekillenmesine neden olmakla kalmamış aynı zamanda bazı yerlerde bu
havzaların yükselmesine ve genç sedimentlerin deformasyonuna da yol açmıştır. Bu
nedenle de Doğu Anadolu’da veya güneyde Toros Dağları’nda 1500-2000 metrelerde
denizel Miyosen sedimentleri görmek mümkün olabilmektedir. Tüm bu olaylar esnasında
volkanizma da etkili olmuştur. Çok geniş alanlar lav ve kül tabakaları ile kaplanmıştır.
Ülkenin hemen hemen tüm alanlarında asit ve bazik karakterdeki lavlar topoğrafyanın
şekillenmesinde önemli rol oynamıştır (Kayan, 1996). Lav plâtoları özellikle Doğu
Anadolu’da geniş alanlar kaplamaktadır. Yine İç Anadolu’nun doğusunda piroklastik
malzemeler ve volkanik küller geniş alanlara yayılmıştır. Bu dönemde bir yandan da
havzaların kenarından geriye doğru ilerleyen aşınım dalgaları, Miyosen öncesi basık
rölyefin ve aşınım yüzeylerinin aleyhine gelişen Üst Miyosen ve Pliyosen yaşta, fakat
bazıları tamamlanamamış yeni yüzeylerin oluşumuna yol açmıştır. Bu dönemi Üst Pliyosen
ve Pleyistosen’de yine faylanmalarla birlikte meydana gelen epirojenik karakterli genel bir
yükselme veya yükselmeler aşaması izlemiştir. Söz konusu aşamada alçalarak
torbalaşan Karadeniz ve Levant Denizi havzalarında binlerce metre kalınlıkta Üst Pliyosen
ve Pleyistosen depoları çökelirken, Türkiye’nin bulunduğu alan genelde kubbeleşerek
bugünkü yükseltisine erişmiştir. Belirtilen aşınım ve birikim süreçleri birçok alanda
Pliyosen sonlarına kadar sürmüştür. Böylece bir yandan vadiler derinleşerek havzalar
boşalır ve taraçalar oluşurken bir yandan da eskiden Miyosen ve Pliyosen depolarının
örttüğü bazı yerlerde bu depoların süpürülmesi sonucunda fosil Miyosen öncesi rölyef geniş
alanlarda tekrar gün yüzüne çıkmıştır (Erinç, 1993; Avcı ve Avcı 2014b).
Türkiye’de yaygın olan volkanik rölyef şekilleri de bu tektonik süreçlerle ilgilidir.
Genç volkanik yapıların genellikle yaylar halinde uzanan orojenik birimlerin gerisinde
adeta ada yayları volkanlarını hatırlatan çizgisel bir diziliş göstermesi (İç Anadolu’da
Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz ve Erciyes Dağı dizisi; Doğu Anadolu’da
Nemrut, Süphan, Aladağ, Tendürek ve Ağrı Dağı dizisi), rift hatları, faylar veya graben
sistemleri yanında yer alışları bunların oluşum mekanizması hakkında fikir vermek
bakımından anlamlı mekân ilişkileridir (Erinç, 1993).
Türkiye’de yeryüzü şekillerini 3 ünitede inceleyebiliriz. Bu üniteler dağlar, plâtolar
ile havza ve ovalardır (Şekil 29).
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4.1. Dağlar
Kuzey Anadolu Dağları’nın en batıdaki kesimini Istranca Dağları (Yıldız Dağları)
oluşturur. Bu dağlar Bulgaristan’dan başlayarak Trakya’da kabaca kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda uzanmaktadır. Söz konusu dağ sırasının Türkiye-Bulgaristan sınırında genişliği
123 km dolayında iken, güney batıya doğru bu genişliği azalır. Istranca Dağları’nın
Türkiye içinde kalan bölümünün uzunluğu yaklaşık 150 kilometre kadardır. En yüksek yeri
Mahyatepe (1031 m) olan Istranca Dağları’nın yüksek kesimleri çok daha dar bir alanı
kaplamakla beraber, yükseltisi 300 m dolayında olan plâto ve tepelik alanlar, dağı oluşturan
kristalen kütle nedeniyle bir bütünlük taşımaktadır (Kurter, 1982). Istranca Dağları’nın
temelinde metamorfik bir çekirdek yer alır. Metamorfik kayaçların çevresinde Paleozoyik
yaşlı formasyonlar vardır. Dağın kuzey yamaçlarındaki Mezozoyik yaşlı formasyonlar
ise genellikle kireçtaşlarından meydana gelmiştir (Kurter1978; Kurter 1982; Avcı ve Avcı
2014b).

Şekil 29. Türkiye’nin belli başlı yeryüzü şekilleri (Avcı ve Avcı 2014b).
Anadolu’nun kuzeyi boyunca batıda üç, doğuda ise iki sıra halinde uzanan dağlara
verilen genel isim Kuzey Anadolu Dağları’dır. Bu dağlar, üç sıra ile temsil edildiği Batı
Karadeniz Bölümü’nde dışbükey; belirgin olarak iki dağ sırasının ortaya çıktığı Doğu
Karadeniz Bölümü’ndeyse iç bükey bir görünüme sahiptir. Kuzey Anadolu Dağları genel
olarak Kretase yaşlı formasyonlardan meydana gelmiştir. Bu dağların doğusu ise büyük ölçüde
volkanik malzeme ile örtülmüştür (Ketin, 1983). Batı Karadeniz Bölümü, üç dağ sırası ve
bunların arasında yer alan iki oluktan meydana gelmiştir. Kıyıdaki dağlar İsfendiyar (Küre)
Dağları adıyla bilinir. Bu dağlık kütle üzerinde Yaralıgöz Dağı (2019 m), Zindan Dağları
(1717 m) ve Çangal Dağları (1586 m) başlıca zirveleri oluşturmaktadır. İsfendiyar Dağları
batıya doğru yüksekliğini kaybederek ve Akçakoca Dağları (Kızıltepe 1487 m),
Kaplandede Tepesi (1168 m) gibi tepeler halinde Adapazarı ovasına doğru uzanır.
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İsfendiyar Dağları ve batı uzantılarının oluşturduğu dağ sırası, bir oluk ile güneydeki
ikinci dağ sırasından ayrılmıştır. Oluğun doğu yarısında Kızılırmak’ın bir kolu olan
Gökırmak Vadisi yer alır. Batısında bu oluğu Araç Çayı vadisi, Filyos Çayı, Devrek Çayı ve
Melen Çayı vadileri ile takip etmek mümkünken, Adapazarı ovasına doğru artık izlemek
mümkün olmaz. Kuzey Anadolu Dağları’nın Batı Karadeniz Bölümü’ndeki ikinci dağ
sırasını Ilgaz Dağları oluşturur. En yüksek noktası Büyükhacet Tepesi 2587 metredir. Ilgaz
Dağlarını kuzeyden (Gökırmak Vadisi) ve güneyden sınırlayan (Devrez Çayı Vadisi)
oluklar, aynı zamanda topoğrafyanın bitki örtüsünü şekillendirmesi bakımından da
önemlidir. Bu vadiler boyunca sokulan denizel etkiler iklim koşullarında yerel
değişikliklere yol açarak, örneklerini Akdeniz iklimi yayılış alanlarında gördüğümüz bazı
bitkilerin (kızılçam, yabani zeytin, akçakesme, menengiç, katran ardıcı gibi) bu oluklarda
ortaya çıkmasına yol açar (Avcı, 1998). Benzer özellikleri Kuzey Anadolu dağ sıralarını
birbirinden ayıran olukların çoğunda izlemek mümkün olur. Ilgaz Dağları’nın doğuya doğru
uzantılarını, Elekdağı-Saraycık kütlesi oluşturur. Batıda ise Daday- Devrekâni kütlesi
bulunmaktadır (Ketin, 1983). Ilgaz Dağları, batıya doğru Gerede’nin kuzeyinde Gökçeler Dağı
(Naldöken 1912 m), Bolu Dağı (Çeledoruğu Tepe 1981 m) ile devam eder. Bu sıranın
güneyindeki oluğun doğusuna Kızılırmak’ın bir kolu olan Devrez Çayı yerleşmiştir. Çerkeş
ve Gerede Vadileri ile izlenebilen ikinci oluğun batıya doğru devamında Bolu Ovası ve
Mudurnu Çayı Vadisi yer almaktadır. Kuzey Anadolu Dağları’nın üçüncü sırasını Köroğlu
Dağları ve batıya doğru uzantıları meydana getirmektedir. Osmancık’ın batısından itibaren
yer yer yüksekliği 2000 metreyi aşan zirvelerin yer aldığı Köroğlu Dağları (2499 m)
silsilesi, güneybatıda Sakarya Nehri tarafından kesilir. Burada Sakarya oluğu güneyinde
Sündiken Dağları’nda (1770 m) yükselti 2000 metrenin altındadır. Sündiken Dağları’nın
doğusunda Mihalıççık Dağı’nın büyük Paleozoyik kütlesi, etrafındaki Neojen havzaları
ortasında kırılmalar neticesinde yükselmiştir (Erol, 1959; Avcı ve Avcı 2014b).

Fotoğraf 12. Kuzey Anadolu Dağları’nın Batı Karadeniz Bölümü’ndeki ikinci dağ sırasını
Ilgaz Dağları oluşturur. En yüksek noktası olan Büyükhacet Tepesi 2587 metredir (Foto M.
Avcı).
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Kuzey Anadolu Dağları doğuda Orta Karadeniz Bölümü’nde 3 dağ sırası, 2
oluk özelliğini koruyamaz. Kıyı dağları, Küre Dağları’nın doğusunda yükseltisinden
kaybeder. Buradaki tepelik alanların yükseltisi 1500 metreyi çok az yerde aşar (Dütmen
1670 m). Kızılırmak ve Yeşilırmak bu tepelik alanı aşar ve denize ulaştıkları yerde birer
delta meydana getirir. Bu deltaların doğusunda yükselti artarak yeniden fazla yüksek
olmayan bir dağ görünümü kazanır. Bu dağlara Canik Dağları (Aydoğan 1971 m) adı
verilir. Kıyı sıra dağlarını iç kesimden Kelkit Çayı vadisi ayırır ve yükseltisi fazla olmayan
ikinci bir sıra ortaya çıkar. Bu sıra en batıda Tavşan Dağı (1909 m), doğusunda Amasya
Akdağ (Kocacık 2044 m) ve Sakarat Dağı (Camitepe 1956 m) ile temsil edilmektedir.
Özellikle Sakarat Dağı daha çok bir plâto görünümündedir. Yeşilırmak’ın Tozantı Çayı
kolu, bu kütleleri daha güneydeki yüksek kesimden ayırmaktadır. Kuzey Anadolu
Dağları’nın Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerindeki dağlar, aynı zamanda
Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki sınırı da oluşturmaktadır. Bu dağlar batıdan
doğuya doğru Deveci Dağları (1907 m), Yıldız Dağları (2552 m), Asmalı Dağ (2416 m)
ve Tekeli Dağ (2643 m) olarak isimlendirilir (Avcı ve Avcı 2014b).
Kuzey Anadolu Dağları’nın doğu kesiminde iki dağ sırası görülmektedir.
Bunlardan kıyı kuşağında yer alan dağlar batıdan doğuya doğru Giresun Dağları (Kılıçlar
Dağı 3039 m), Gümüşhane Dağları (Alitaşı 2572 m), Trabzon Dağları (Horos Dağı 2476
m), Zigana Dağları Çakırgöl Tepesi 3082 m), Rize Dağları olarak sıralanır. Gümüşhane
Dağları ile Trabzon Dağları arasında Harşit Çayı vadisi yer alır. Doğu Karadeniz
Bölümü’ndeki yüksek zirveleri içine alan Rize Dağları’nda başlıca zirveler; Soğanlı
Dağları (Pölüt Dağı 2879 m), Haldizen Dağları (Kırklar Dağı 3552 m), Dilek
Dağları’dır (Kaçkar Dağı 3932 m, Verçenik Dağı 3709 m). Bu zirveler üzerindeki yüksek
kesimlerde buzullar ortaya çıkar. Kaçkar Dağı günümüzde güncel buzulların korunduğu
en önemli alanlardan biridir. Kaçkar Dağı yamaçlarında 6 adet buzul barındırmaktadır.
Bunlardan en büyüğü 2850 m seviyesine kadar inmekte olup Erinç (1949) tarafından
Kaçkar I buzulu olarak adlandırılmıştır. Glasyal aşındırma şekillerinden olan sirklerin
içine bazı yerlerde göller yerleşmiştir (Doğu ve ark., 1993; Bayraktar ve Özdemir, 2010
). Daha doğuda yer alan ve Çoruh vadisi ile bu dağlardan ayrılan Karçal Dağları’nı (en
yüksek yeri 3415 m) bu sıraya dahil etmek mümkündür. Batıdaki Kaçkar ve diğer
zirvelerde granit, siyenit gibi iç püskürük kayaçlar hâkim durumda iken, Karçal Dağı’nda
bazalt, andezit gibi volkanitler yaygındır. Karadeniz’e yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan
Karçal Dağı da Doğu Karadeniz Bölümündeki diğer bazı alanlar gibi, Pleyistosen’de
buzullaşmaya uğramış ve buzul topografyasına ait şekiller ile özel koşullara sahip olan
bazı buzullar, günümüze kadar ulaşmıştır (Gürgen ve Yeşilyurt, 2012; Avcı ve Avcı 2014b).
Bu yüksek dağlık alanların yüksek kesimleri bölgede vejetasyon kuşaklarının en iyi
izlendiği yerleri oluşturmaktadır.
Kıyı dağları ile iç sıralar arasında Kelkit-Çoruh Vadileri yer almaktadır. Bayburt
Ovası’nın batısındaki alçak bir eşik ile ayrılan Kelkit Çayı ile Çoruh Nehri, birbirlerine
aksi yönde akarak içinde yer aldıkları vadilerin sularını Karadeniz’e taşır. Bu vadinin
güneyinde iç bölgeler ile Karadeniz Bölgesinin sınırını oluşturan dağlar kıyı dağlarına
paralel olarak uzanır. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en batısında Kösedağ (2812 m) ve
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Kızıldağ (3025 m) yer almaktadır. Doğuya doğru bu kütle üzerindeki Karadağ (2832 m),
Otlukbeli Dağları (2272 m), Çimen Dağı (2749 m), Kop Dağı (2918 m), Coşan Dağı
(2975 m), Mescit Dağları (3239 m), Akdağ (2662 m), Yalnızçam Dağları (Devedağı 3202
m) gibi zirveler, yükseltileri 2000-3250 metre arasında değişen kütleleri oluşturmaktadır
(Avcı ve Avcı 2014b).
Anadolu’nun güneyindeki kıvrımlı dağ kuşağına, genel olarak Toros Dağları
veya kısaca Toroslar adı verilmektedir. Toros Dağları, Alp orojenezi ile oluşan kuşağın
Türkiye’deki güney kanadını meydana getirmektedir. Toros Dağları üzerinde farklı
bölümler tanımlanmaktadır. Toros Dağları’nın batı ve orta kesimi Akdeniz ile
komşudur ve dağlar kıyının hemen gerisinde büyük yükseltilere ulaşır. Antalya körfezinin
batısı, kuzeyi ve kısmen doğusunu çevreleyen ve Toros Dağları’nın batıda kalan kesimi,
Batı Toroslar olarak isimlendirilir. Bu sınır yaklaşık Manavgat ile Suğla Gölü
arasında çizilecek bir çizgiden geçmektedir (Anonim, tarihsiz). Taşeli Plâtosu ile Adana
kuzeyinde kalan ve doğuya doğru Elbistan Havzası’na kadar devam eden bölümü ise
Orta Toroslar olarak tanımlanmaktadır. Toros Dağları burada Elbistan Havzası’nın
kuzeyini ve güneyini kuşatan iki kola ayrılır. Bunlardan kuzeydeki koluna Doğu
Toroslar, güneydeki koluna ise Güneydoğu Toroslar adı verilmektedir. Güneydoğu
Toroslar daha doğruda İran’da Zağros Dağları ile izlenebilir. Toroslar genel olarak denizel
veya karasal kireçtaşı içeren formasyonlardan meydana gelmiştir. Bolkar Dağları, Aladağ,
Geyik Dağı ve Alanya birlikleri şelf türü karbonat ve kırıntılı kayaları kapsar. Toroslarda
karstik mağaralar, polye, dolin, lapya gibi yer şekilleri yer alır (Özgül, 1976; Kayan, 1996;
Avcı ve Avcı 2014b).
Batı Torosların batı uzantılarını Reşadiye Yarımadası’ndan itibaren kabaca
güneybatı- kuzeydoğu doğrultusunda izlemek mümkündür. Söz konusu dağlık alan
aynı doğrultudaki akarsular ile yarılmıştır. Yükseltisi 2200 metrenin üzerinde olan dağlık
alanda başlıca zirveler Sandras Dağı (2295 m), Gölgeli Dağ (2088 m), Bozdağ (Erentepe
2419 m), Eşler Dağı (Akkaya 2268 m), Söğüt Dağları (Asartepe 1919 m), Barla Dağı’dır
(2372 m). Barla Dağı güneyinde yükseltisi 2500 metreyi aşan Davras Dağı (2635 m)
yer alır. Bu dağ sırasını Teke Yarımadası’ndan Dalaman Çayı ayırır. Eşen Çayı ve Alakır
Çayı gibi akarsularla yarılan Teke Yarımadası’nda yükselti yer yer 3000 metreyi aşar.
Akdağ (Uluktepe 3014 m), Elmalı Dağ (Aksivri 2490 m), Beydağları (Kızlarsivrisi 3069
m), yarımada üzerindeki başlıca yükseltilerdir. Bu dağların arasına Elmalı Polyesi gibi
bazı karstik depresyonlar yerleşmiştir. Antalya kuzeyinde Batı Torosların doğrultusu
değişir ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunu kazanır. Kuzeydeki Sultan Dağları
(Gelincikana 2610 m) ve Erenler Dağı (Anakuztepe 2334 m) bu doğrultuya uymuş olan en
dış sırayı meydana getirir. Daha güneyde bu dağlara paralel olarak Dedegöl Dağı (2992
m), Gelincik Dağı (2560 m) uzanır (Avcı ve Avcı 2014b).
Orta Toroslar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunu Geyik Dağı (Tanrıdağı 2378 m)
ve Kızıldağ (Oyukludağ 2427 m) ile korurken, onların güneyindeki Akçalı Dağları
(2339 m) kabaca doğu-batı doğrultusunu kazanmıştır. Anamur’un kuzeyinden itibaren
dağların doğrultusu bir kez daha değişir ve Bolkar Dağları (Medetsiz 3524 m), Aladağlar
(Demirkazık 3756 m) ile Tahtalı Dağları (Bakırdağ 2721 m, Menteş Dağı 2576 m, Beydağı
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3075 m, Kızılgöl Dağı 2723 m, Soğanlıdağ 2925 m) güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda
uzanır. Binboğa Dağları (Işıkdağı 2957 m ve Hezanlı Dağ 2283 m) Tahtalı Dağları’na
paralel uzanan ikinci dağ sırası olarak değerlendirilebilir (Fotoğraf 13; Avcı ve Avcı
2014b).
Toros Dağları’nın Afşin-Elbistan Havzası ile iki kola ayrıldığı kabul edilir.
Bunlardan kuzeyde kalan ve kabaca güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan dağlar,
Doğu Toroslar olarak tanımlanmaktadır. Tahtalı Dağları’nın doğusunda yükseltisi fazla
olmayan Ayran Dağları (Leke Dağı 2237 m) ve Harmancık Dağı (1910 m), daha
doğudaki Munzur Dağları silsilesinden Fırat’ın iki büyük kolundan biri olan Karasu ile
ayrılır. Munzur Dağları üzerinde Munzur Dağı (Ziyarettepe 3147 m) ve Mercan Dağı
(Akbabatepe 2463 m) yüksek zirveleri oluşturur. Bu dağların kuzeyindeki Keşiş Dağları
(3549 m) ve doğusundaki Bağırpaşa Dağı (3293 m) Toroslar silsilesine aittir. Doğu
Toroslar II. Jeolojik Zamanın sonu ile III. Jeolojik Zamanın başına ait tortullardan
meydana gelmiştir (Atalay, 1987; Avcı ve Avcı 2014b).

Fotoğraf 13. Orta Toroslar üzerinde Bolkar dağları (Foto M. Avcı).
Güneydoğu Toroslar, Afşin-Elbistan Havzası’nın güneyinden doğuya doğru
uzanan, daha sonra geniş bir kavis çizerek İran’daki Zağros Dağları’na ulaşan Alp
kuşağının Türkiye’deki bölümünü temsil etmektedir. Afşin-Elbistan Havzası’nın
güneyinde, Seyhan ve Ceyhan Nehirleri’nin yukarı çığırını oluşturan akarsular tarafından
yarılmış olan bir dağlık alan (Güneydoğu Toroslar’ın batısı kesimi) yer almaktadır. Berit
Dağı (3027 m), Nuruhak Dağları (3081 m), Engizek Dağı (2814 m) ve Ahır Dağı (2342 m)
buradaki başlıca kütlelerdir. Amanos Dağları (Daz 2240 m) kabaca kuzey-güney
doğrultusunda ve Güneydoğu Toroslara dik olarak uzanmaktadır. Güneydoğu Toroslar,
doğuya doğru Malatya Dağları (Akdağ 2608 m, Bozdağ 2581 m), Maden Dağları
(Hazarbaba 2290 m), Mastar Dağı (2171 m), Genç (Akçakara) Dağları (2940 m), Sason
Dağları (Aydıntepe 2973 m) ve Haçreş Dağları (Tosuntepe 2813 m) ile izlenmektedir.
Güneydoğu Toroslar Hakkâri Bölümü’nde bir yelpaze gibi açılır ve çeşitli akarsular
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ile yarılmış olmasına karşılık eski temele ait arazinin en yüksek noktalarını oluşturur
(Erinç, 1953). Bu yelpazenin en kuzeyindeki dağlar Bitlis Dağları (2730 m) ile başlar
ve Kavuşşahap Dağları adını alan bir dağ dizisi ile devam eder. Bu kütle üzerindeki başlıca
zirveler İhtiyarşahap Dağı (3634 m), Arnas (Kepçe) Dağı (3537 m), Artos Dağı (3537
m), İspiriz Dağları (3668 m), Vaviran Dağları (3446 m) ve Mordağ’dır (3807 m).
İkinci dağ sırasını Herakol Dağı (2953 m) ve Hakkâri Dağları (Gare Dağı 3460 m; Cilo
Dağları [Buzul 4116 m, Reşko 4135 m]) oluşturur. Türkiye-Irak sınırına doğru üçüncü sıra
yer almaktadır. Bu dağ dizisi Cudi Dağı (2114 m), Tanintanin Dağları (Gelincik tepe
3231 m), Altındağ (3358 m), Sat Dağları (3794 m) ve Türkiye’nin en güneydoğusundaki
dağ kütlesini oluşturan Karadağ (Odunlu tepe 3335 m) olarak sıralanır. Söz konusu
kütleler oldukça derin yarılmıştır. Bazılarının üzerlerinde daimi buzullar ve buzul rölyefi
ortaya çıkar. Hakkâri’nin kuzeyindeki Karadağ (3752 m) ile güneyindeki zirvesi 4000
metreden daha yüksek olan Cilo Dağları arasından geçen Büyük Zap Vadisi arasındaki
yükselti farkı 1000 metreden daha fazladır. Cilo ve Sat Dağları üzerinde buzul
dönemlerine ait topoğrafyanın izleri ve buzullar, yüzey şekillerinin çeşitlenmesine katkıda
bulunmaktadır (Erinç, 1953; Doğu ve ark. 2005; Avcı ve Avcı 2014b).

Fotoğraf 14. Güneydoğu Toroslar sırasının kuzey kanadında, Kavuşşahap Dağları
üzerindeki zirvelerden birisi. Artos Dağı (3537 m) (Foto. M. Avcı).
Doğu Anadolu Bölgesi’nde epirojenik hareketler sonucunda oluşmuş dağlara
Karasu- Aras Dağları genel adıyla bilinen ve yükseltisi 2400-3200 m arasında değişen
zirvelerden oluşan dağ sırası örnek verilebilir. Bu kütle her ne kadar Doğu Toroslar’ın bir
uzantısı olarak görünse de, içine Karasu ile Aras nehirlerinin yerleştiği alanın faylar ile
çökmesi sonucunda, güneyde yüksekte kalan kütleler olarak tanımlamak mümkündür
(Atalay, 1987). Bu kütle üzerindeki başlıca zirveler; Erzurum güneyindeki Palandöken
Dağı (Büyük Ejdertepe 3176 m), Şahvelet Dağları (Nalbant Dağı 2899 m), Çakmak
Dağları (3063 m), Kösedağ (3433 m), Dedemaksut Dağı (2376 m), Perili Dağ’dır (3231
m). (Avcı ve Avcı 2014b).
Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nün temelinde, Menderes Masifi adı verilen
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metamorfize olmuş kayaçlardan oluşmuş eski bir kütle yer almaktadır. Bu kütle
üzerinde, Neojen’den itibaren meydana gelen epirojenik hareketler sonucunda bazı alanlar
çökmüş, bazı alanlar ise yükselmiştir. Çöken alanlar Ege Bölgesi’nin verimli ovalarının da
yer aldığı depresyonları, yükselen yerler ise dağları meydana getirmiştir. Farklı
zamanlarda gerçekleşen faylanmalar, dağların oluşumu yanında gençleşmesini de
sağlamıştır (Atalay, 1987). Asıl Ege Bölümü’nde, Ege Denizi kıyılarına dik uzanan ova
ve dağların oluşturduğu bir topoğrafya hakimdir. Kuzeyde Marmara Bölgesi ile Ege
Bölgesi arasındaki sınırda yer alan Kaz Dağları (Karataştepe 1774 m), güneydeki Madra
Dağı (1343 m) ve Kozak Dağı (Mayatepe 1344 m) kütlelerinden Edremit çayı vadisi ile
ayrılmaktadır. Madra-Kozak kütlesi güneyinde Bakırçay’ın sularını boşalttığı çöküntü
alanı bulunmaktadır. Yunt Dağı (1075 m) ve onun güneyindeki uzantısını oluşturan
Dumanlı Dağı (1091 m), Bakırçay Havzası ile Gediz Havzası arasında yer alır.
Kaynaklarının bir kısmını Uşak-Gördes Plâtosu’ndan alan, güneydoğuda ise Alaşehir
Havzasının yüksek kesimlerinden beslenen Gediz Nehri, genişliği yer yer değişen bir
çöküntü alanının içinde akmaktadır. Gediz Nehri, Ege Denizi’ne ulaşmadan önce Manisa
(Sipil) Dağı (1513 m) kütlesi ile karşılaşır. 19. Yüzyıla kadar İzmir Körfezi’ne sularını
boşaltan nehrin yatağı, körfezin ağzının kapanmasına neden olacağı gerekçesi ile
değiştirilmiş, akarsuyun açılan bir kanal vasıtasıyla Manisa Dağının kuzeyinden
geçirilerek Ege Denizi’ne dökülmesi sağlanmıştır. Akarsuyun döküldüğü şimdiki yatağın
da eski bir nehir ağzı olduğu belirtilmektedir (Darkot ve Tuncel, 1995). Gediz Nehri ile
Büyük Menderes Nehri arasında yükseltisi yer yer 2000 metreyi de aşan, uçları Ege
denizine bakan at nalı şeklinde dağlık bir kütle yer alır. Bu kütle Küçük Menderes Nehri
tarafından doğu-batı doğrultusunda yarılmıştır. Kütlenin kuzeyindeki dağlar Bozdağlar
(Kırklar Tepesi 2159 m), güneyindeki dağlar ise Aydın Dağları (Beydağ 1674 m) adıyla
bilinmektedir (Fotoğraf 15).

Fotoğraf 15. Bozdağlar eteklerinde tmolos/molas depoları (Foto. M. Avcı).
Büyük Menderes Nehri’nin güneyinde kabaca kuzey-güney doğrultulu akarsular
tarafından yarılmış olan dağlık alan bulunur. Dağlık alanın en batısında bulunan körfez,
Antik Çağ’da Latmos Körfezi adını taşıyordu. Büyük Menderes Nehri’nin getirdiği
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alüvyonlar körfezin ağzını tıkamış ve bir göl oluşmuştur. Bu göle Bafa Gölü adı
verilmektedir. Gölün hemen doğusunda Beşparmak Dağları (1350 m) yükselir. Bu kütle
daha doğudaki Madranbaba Dağı (1648 m) kütlesinden Çine Çayı ile ayrılır.
Madranbaba Dağı’nın doğusunda Akçay Vadisi ile ayrılan Karıncalı Dağları (1703 m)
yükselir. Bu kütle ile daha doğudaki Akdağ (2300 m) arasına Dandalas Çayı yerleşmiştir
(Fotoğraf 16; Avcı ve Avcı 2014b).
Türkiye’de volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelen tek dağlar olduğu gibi,
volkanik materyal ile kaplanmış alanların akarsularla yarılmasıyla dağ özelliği kazanan
alanlar da bulunmaktadır. Bazik lavların çıktığı alanlardaki volkanlar genellikle basık ve
yayvan bir görünüme sahiptir. Buna karşılık özellikle birden fazla oluşum evresine sahip
volkanlar yüksek oluşları ile dikkati çekmektedir. Anadolu’da volkanik faaliyetler
sonucunda meydana gelen dağlar veya kırık hatları boyunca çıkan mağmanın
yayılmasıyla oluşan yüzey volkanizmasına ait şekillerin oluşumu III. Jeolojik Zaman’da
başlamış, tarihi çağlarda da bu faaliyetlerin yer yer devam ettiği görülmüştür. Volkanik
materyal bazı alanlarda 1000 metreden daha kalın tabakalar oluşturmaktadır (Atalay,
1987). Strabon Geographika adını taşıyan eserinde bu volkanik dağların bir kısmından
bahseder. Strabon’a göre Kapodokya’da hiç kereste olmadığı halde, Erciyes Dağı’nın
(Argaios) bütün çevresi ormanlarla kaplıdır. Ancak ormanlık bölgenin altında birçok yerde
ateş vardır. Yine Kula volkanik yöresinde (o dönemki adıyla Katakekaumene-yanık
yöre), toprağın yüzü küllerle kaplıdır, dağlık ve kayalık olan ülke sanki yangından çıkmış
gibi siyah renktedir (Strabon, 2000; Avcı ve Avcı 2014b; Fotoğraf 17).

Fotoğraf 16. Bafa gölü ve Beşparmak Dağlarının uzantıları. Antik Çağ’da Latmos Körfezi
adını taşıyan körfez, Büyük Menderes Nehri’nin getirdiği alüvyonların bu körfezin ağzını
tıkamasıyla (üstte alüvyonların tıkadığı alan) bir göl haline dönüşmüştür (Bafa Gölü). Gölün
hemen doğusunda Beşparmak Dağları (1350 m) yükselir (Foto. M. Avcı).
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Türkiye’de volkanik dağlar belli alanlarda toplanmaktadır. Bunlardan biri İç
Anadolu Bölgesi’ndeki volkanik dağlardır. Kuzeydoğu’da Erciyes Dağı (3917 m) ile
başlayan ve kabaca güneybatıya doğru uzanan bir hat boyunca Hasandağı (3268 m),
Melendiz Dağı (1898 m), Karacadağ (2007 m) ve Karadağ (1819 m) volkanları yer
almaktadır. Birden fazla oluşum aşamasına sahip olan bu dağlar, farklı dönemlerde
meydana gelen püskürmeler sonrasında gençleşmişler, çevrelerinde ise parazit volkan
konileri (ana volkan konisinin yamaç veya eteklerinde yer alan ve ana koni ile ilintili
bulunan küçük volkan konisi) meydana gelmiştir. Erciyes Dağı çevresinde yer alan
Alidağı, Küçük ve Büyük Kızıltepe, Beşparmak, Lifos parazit volkan konileri bunlara örnek
oluşturur (Sür, 1972). Bu dağlık alanlardan bir kısmı çevrelerine nazaran orman
kalıntılarının nispeten korunduğu yerlerdir (Karadağ ve Karacadağ’da olduğu gibi. Avcı
ve Avcı 2014b).

Fotoğraf 17. Kula yöresi genç volkanik şekillerin temsil edildiği bir alandır (Foto. M. Avcı).
Doğu Anadolu’daki volkanik dağlar, Van Gölü’nün batısı ile kuzeyinde kabaca
güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanır. Üzerinde bir krater gölünün de yer aldığı
Nemrut Dağı (2828 m), tarihi dönemlerde de faaliyette bulunmuş olan volkanik bir dağdır.
Nemrut’un 1441’deki faaliyetine ilişkin bilgilere bazı tarihi kaynaklarda rastlanmaktadır
(Erinç, 1953). Süphan Dağı (4058 m), Nemrut Dağı’nın hemen kuzeydoğusunda yer
alır. Bu dağın kuzeybatısında daha basık oluşu ile belirginleşen Aladağ (3356 m)
bulunur. Volkanik dağlar dizisi Tendürek Dağı (3660 m) ile Küçük Ağrı Dağı (3896 m)
ve Büyük Ağrı Dağı (5137 m) ile kuzeydoğuya doğru takip edilmektedir (Fotoğraf 18;
Avcı ve Avcı 2014b).
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Fotoğraf 18. Van gölünün kuzeydoğusunda Ağrı dağı Türkiye’nin en yüksek zirvesini
meydana getirmektedir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Dicle Bölümü ile Orta Fırat
Bölümü arasındaki coğrafî sınırın geçtiği yer olarak kabul edilen Karacadağ (1938 m),
çıkan bazik karakterli lavlar nedeniyle daha yatık bir görünüm kazanmıştır (Yalçınlar,
1969). Diyarbakır, Viranşehir ve Hilvan yönüne doğru yayılma gösteren lavlar nedeniyle
Karacadağ, fazla yükseltisi olmayan bir kalkan görünümü almıştır (Avcı ve Avcı 2014b).

4.2. Platolar
Bilindiği gibi plâto, akarsular ile derin yarılmış düz veya hafif dalgalı yer şekillerine
verilen isimdir (plâtoların yine bir düzlük olan ovalardan ayrılmasındaki en önemli
özelliklerden birisi de budur). Anadolu’nun yükseltisi genel olarak batıdan doğuya doğru artar.
Ortalama yükseltinin artmasında, dağlık alanlar olduğu kadar plâtoların da rolü büyüktür. Söz
konusu plâtolar oluşum mekanizmalarına veya kökenlerine göre çeşitli tiplere (aşınım yüzeyi
kökenli plâto, volkanik plâto, yapı plâtosu gibi) ayrılırlar (Hoşgören, 2011).
Ege Bölgesi’nin doğu yarısı, daha çok üzerinde 2000 metreyi aşan dağlık kütlelerin de
yer aldığı bir plâto görünümündedir. İç Batı Anadolu Bölümü olarak ayrılan bu alanda
topoğrafyanın hakim yönü kuzeybatı-güneydoğudur. Batıda Gördes-Uşak Plâtosu olarak
tanımlanan alan, yükseltisi 600-800 m arasında değişen dalgalı düzlüklerden meydana
gelmiştir. Söz konusu alanın bir kısmına (Kula çevresi) yeni lav akıntıları yerleşmiştir (Darkot
ve Tuncel, 1995; Fotoğraf 19). Bu alan doğudaki plâto yüzeyinden bir dağ sırası ile ayrılır.
Bu sıra üzerindeki başlıca zirveler Eğrigöz Dağı (1931m), Şaphane Dağı (2120 m), Murat
Dağı (2309 m) ve Sandıklı Dağları’dır (Kumalar Dağı 2247 m). Kütahya ile Afyonkarahisar
arasında yükseltisinden kaybeden ve tekrar plâto karakterini kazanan bir topoğrafya
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hakimdir. Söz konusu alanı bir dağ dizisi doğudan sınırlar. Bu dağ dizisinin kuzeybatı
ucuna Uludağ (2543 m) yerleşmiştir. Güneydoğuya doğru, Domaniç Dağları (Darıtepe
1845 m), Yirce Dağları (Tavşantepe 1906 m) yer alır. Yazılıkaya Plâtosu ile yükseltisinden
kısmen kaybetse de güneydoğuda yeniden yükseklik artar ve Türkmen Dağı (1826 m) ile
Emirdağ (Emiroğlu Tepesi 2307 m) başlıca dağları oluşturur (Avcı ve Avcı 2014b).
İç Anadolu Bölgesi olarak tanımlanan bölge, çevresi nispeten yüksek kütlelerle
çevrelenmiş, merkezi kısmına ise Tuz Gölü çanağının yerleştiği bir topoğrafik görünüme
sahiptir. Tuz Gölü çevresi yükseltisi fazla olmayan, birbirinden alçak eşiklerle ayrılmış
geniş bir düzlük ile kuşatılmıştır. Yaklaşık 1000 m yükselti eğrisinin çevrelediği plâto
yüzeylerinden Tuz Gölü’nün güneyinde kalanına Obruk Yaylası, batıdakine Cihanbeyli
Yaylası, kuzeyindekine ise Haymana Yaylası adı verilir. Bu plâtolar genellikle Neojen
yaşlı formasyonlardan meydana gelmiştir (Dirik ve Erol, 2000). Oldukça sade bir
görünüme sahip olan bu plâtolar üzerinde yüksek alanlara da pek rastlanmaz. Buna
karşılık Tuz Gölü’nün kuzeydoğusu ile güneydoğusunda kalan yerlerde volkanik
malzemenin yer yer kalın bir örtü tabakası oluşturduğu görülmektedir. Bunlardan Yozgat
ile Sivas arasında kalan alana Bozok Yaylası adı verilir ve ortalama rakımı 1500 m
dolayındadır. Bozok Yaylası Kızılırmak’ın kolu olan Delice Irmağı’nın kolları ile
Yeşilırmak’ın yukarı çığırını oluşturan akarsular tarafından parçalanmıştır. Uzunyayla ise
kendi içinde iki farklı morfolojik havzaya ayrılır. Bu plâtonun doğu kesimi Kangal
Havzası’nı, batı kesimi ise Uzunyayla Havzasını’nı oluşturur. Uzunyayla Havzası’na göre
fazla yarılmış olan Kangal Havzası da kendi içinde üç farklı hidrografik havzayı
(doğuda Çaltı Çayı Yukarı Havzası, batıda Tohma Çayı Yukarı Havzası ve kuzeydoğu’da
Karabel Çayı Havzası olmak üzere) içine alır. Uzunyayla olarak bilinen alanın batı kesimini
oluşturan Uzunyayla Havzası, Zamantı Çayı Yukarı Havzası’na denk gelmektedir. Böylece
Uzunyayla Plâtosu, Uzunyayla ve Kangal havzalarını içine alan ve 100- 150 metre kadar
yarılmış, yaklaşık 50 km genişliğinde, 100 km boyunda büyük bir yapısal plâto olarak
belirginleşmektedir (Sunkar vd. 2008 ve Sunkar 2012; Avcı ve Avcı 2014b).
Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzurum-Kars Bölümü’nün önemli bir kesimi, KarsArdahan Plâto sahasında kalmaktadır. Büyük ölçüde volkanik malzeme ile örtülü olan plâto
yüzeyindeki belli başlı yükseltiler Kısır Dağı (3197 m), Uğurlu Dağ (2806 m) gibi kütlelerdir.
Ortalama yükseltisi 2000 m dolayında olan plâto, Kura Nehri ve Kars Çayı’nın
kolları tarafından parçalanmıştır. Volkanik malzemenin, suyun dışarıya akışını engellediği
havzalarda göller meydana gelmiştir. Çıldır Gölü ve Aktaş Gölü bu göllere örnektir (Avcı ve
Avcı 2014b).
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Orta Fırat Bölümü’nde Fırat ve kollarının büyük ölçüde
yardığı geniş bir plâtodan söz etmek mümkündür. Bu plâtonun Fırat Nehri’nin doğusunda
kalan kesimi Şanlıurfa Plâtosu olarak bilinir. Bu plâto üzerindeki başlıca yükseltiler Karadağ
(840 m) ve Tektek Dağları’dır (749 m). Fırat Nehri’nin batısında ise iki ayrı plâto sahası ayırt
edilebilir. Bunlardan kuzeydeki Adıyaman Plâtosu adını taşımaktadır. Göksu Nehri ve
kolları tarafından yarılmış plâtonun ortalama yüksekliği 1000-1500 m dolayındadır.
Güneyde kalan plâto parçasına ise Gaziantep Plâtosu adı verilmekte, ortalama yükseltisi de
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1000 m dolayındadır. Gaziantep Plâtosu üzerinde Sof Dağı (1496 m) başlıca yükseltiyi
oluşturur (Avcı ve Avcı 2014b).

Fotoğraf 19. Gördes-Uşak Plâtosu olarak tanımlanan alan, yükseltisi 600-800 m
arasında değişen dalgalı düzlüklerden meydana gelir. Bu alanın bir kısmına (Kula çevresi)
yeni lav akıntıları yayılmıştır (Foto. M. Avcı).
Bu plâtoların dışında Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümü’nde Taşeli Plâtosu,
Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde de Kastamonu Plâtosu diğer plâto alanlarını
oluşturmaktadır. Taşeli Plâtosu’nda Toroslar dış bükey bir görünüm kazanır. Göksu Nehri ve
kolları ile Toroslar’dan kaynaklarını alan ve Akdeniz’e dökülen kısa akarsular tarafından
parçalanan Taşeli Plâtosu’nun yüksek kesimlerindeki kütleler 1400-1500 m yüksekliğindedir.
Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Kastamonu Plâtosu ise, ortalama 1000 m yüksekliğe
sahiptir. Ilgaz Dağları’ndan Gökırmak Vadisi’ne doğru uzanan Kastamonu Plâtosu üzerindeki
başlıca akarsular Gökırmak’ın bir kolu olan Karaçomak Deresi ile Araç Çayı’nın yukarı
çığırıdır (Avcı ve Avcı 2014b).

4.3. Ovalar
Ana yer şekillerinden ovalar, çeşitli yüksekliklerde yer alabilen ve üzerlerindeki
akarsular tarafından derin bir şekilde yarılmamış olan düz ve düze yakın hafif dalgalı alanlardır.
Yatay veya az eğimli alanlar olan ovaların akarsuları, genellikle serbest menderesler çizerek
akar veya örgülü yataklara sahiptir. Ova yüzeyi ile akarsu yatağının en alçak kısmını birleştiren
çizgi (talveg) arasında yükselti farkı oldukça azdır (Ardos 1984; Hoşgören 2011). Nispeten
alçak bir taban ile onu çevreleyen nispeten yüksek kesimlerin meydana getirdiği jeomorfolojik
şekillere ise havza denilmektedir (Hoşgören, 2011). Dağların arasında, kıyı bölgelerinde veya
daha iç kısımlardaki plâto sahalarında farklı yüzölçümlerine sahip ovalar bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları bir dizi oluştururken, bir kısmı da dağınıktır. Ovalar, bulundukları yere bağlı
olarak çok farklı yükseltilere sahiptir (Avcı ve Avcı 2014b).
Türkiye ovalarının doğal bitki örtüsü çoğu yerde değişmiştir. Bu konuda
84

yüzyıllardır süren tarımsal faaliyetlerin ve diğer beşerî faktörlerin rolü önemli olmuştur.
Ovaların önemli bir kısmı ziraat faaliyetlerine ayrılmış ya da Neolitik’ten bu yana yerleşim
alanlarının kurulduğu yerlerin başında gelmiştir. İç Anadolu Bölgesi’ndeki Konya Ovası
bu konuda iyi bilinen örneklerdendir. Yine İç Anadolu Bölgesi’nde Tuz Gölü çevresindeki
doğal bozkırlar, artık antropojen steplerle karışmıştır (Avcı 2013; (Avcı ve Avcı 2014b).
Ovalar oluşumlarına göre farklı şekillerde guruplandırılabilir. Türkiye’de örneklerine
en çok rastlanan ova grubu, tektonik kökenli alanlarda yer alan alüvyal dolgulu çöküntü
ovalarıdır. Bu ovalara Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu gibi fay
sistemleri üzerinde rastlanılabildiği gibi, bu sistemlerden bağımsız veya talileri durumunda
olan faylı yapılarda da rastlanılabilmektedir (Ardos 1984).
Kuzey Anadolu Fayı, Saros Körfezi’nden başlayarak Anadolu’nun kuzeyinde geniş bir
yay çizerek doğuya doğru uzanarak Karlıova’ya kadar devam eder. Bu fay sistemi üzerinde
büyüklükleri farklı birçok ova yer alır. Saros Körfezi’nin hemen kuzeydoğusunda yer alan
Kadıköy (Evreşe) Ovası, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yer alan en batıdaki ovayı oluşturur.
Kuzey Anadolu Fayı’nın doğuya doğru devamında Adapazarı Ovası, Hendek Ovası, Düzce
Ovası, Bolu Ovası yer alır. Daha doğuda Çağa Depresyonu, Gerede Depresyonu, Tosya- Ilgaz
Depresyonu, Kargı Depresyonu gibi alanlar, aynı oluşum mekanizması içinde gelişmiş,
ancak daha çok çöküntü alanları olarak belirginleşmiştir. Merzifon ile Gümüşhacıköy
arasında ova karakteri yeniden belirginleşir. Bu ovaya genel olarak Suluova adı
verilmektedir. Erbaa-Niksar Ovası ile Turhal-Tokat Ovası birbirine kabaca paralel olarak
uzanan ova sistemleridir. Suşehri (Endires) Ovası’nın daha doğusunda ise Erzincan ovası yer
alır. Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Karlıova’ya kadar başka büyük ova yer almamaktadır
(Fotoğraf 20; (Avcı ve Avcı 2014b).

Fotoğraf 20. Kuzey Anadolu Fay sistemi üzerinde Bolu ovası (Foto. M.Avcı).
Doğu Anadolu Fayı, Türkiye’ye güneyden Hatay ili sınırları içinden girer. Önce kuzeye
doğru Kahramanmaraş’a kadar bir çöküntü alanı olarak karşımıza çıkar. Bu alan üzerinde Amik
Ovası ve Kahramanmaraş Ovası gibi ovalar yer alır. Daha sonra güneybatı-kuzeydoğu
doğrultusunu alan Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca Gölbaşı Ovası, Malatya Ovası, Elazığ
Ovası ve Uluova yer alır. Daha doğuda ova karakteri biraz silikleşmekle beraber, depresyon
alanları ile Doğu Anadolu Fayı izlenebilmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu iki fay zonu
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dışında kalan, bu faylara paralel veya dik gelişmiş tali faylar tarafından oluşturulmuş depresyon
alanları bulunmaktadır. Muş ovası, Malazgirt ovası gibi ovalar ile Varto Havzası, Hınıs
Havzası, Ağrı il merkezinin de içinde yer aldığı Eleşkirt-Diyadin Havzası gibi alanlar tali
faylara bağlı olarak meydana gelmiş ova ve depresyonlara örnektir. Tektonik kökenli alüvyal
dolgulu çöküntü ovalarına Karasu-Aras Dağları’nın kuzeyindeki oluk boyunca da rastlanır.
Erzurum Ovası, Pasinler Ovası, Horasan Ovası, Kağızman Ovası, Iğdır Ovası ve onun doğuya
doğru devamında yer alan Dilucu Ovası Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu gurupta yer alan diğer
ovaları oluşturmaktadır (Avcı ve Avcı 2014b).
Doğu Anadolu Bölgesi’nde olduğu gibi Marmara Bölgesi’nde de Kuzey Anadolu
Fayı’nın talileri ile ilişkilendirilebilecek alüvyal dolgulu tektonik kökenli ovalar mevcuttur.
Bursa ile Gönen arasında uzanan ve içinde Ulubat ve Manyas gibi göllerin de yer aldığı ova
sistemi, Biga-Gümüşçay Ovası ve Ezine-Bayramiç Ovası bu gurupta yer almaktadır.
Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nde Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes
gibi akarsuların içinde yer aldığı çöküntü alanları yer almaktadır. Bu vadi olukları boyunca
çeşitli büyüklüklerde ovalar ortaya çıkar. Akhisar Ovası, Turgutlu Ovası, Tire Ovası bu
ovalardan bazılarıdır. İç Batı Anadolu Bölümü’nde de çöküntü ovaları olarak tanımlanan ovalar
mevcuttur. Bu ovalar arasında Kütahya Ovası, Altıntaş Ovası, Örencik Ovası, Afyonkarahisar
Ovası, Büyük Sincanlı Ovası, Küçük Sincanlı Ovası, Sandıklı Ovası, Dombayova,
Çölovası, Çamur Ovası ve Şuhut Ovası sayılabilir. Bu ovalara daha güneydoğuda Akdeniz
Bölgesi içinde Burdur Ovası, Tefenni Ovası, Atabey Ovası, Gelendost Ovası gibi ovalar da
katılır. Bu ovalar grubuna İç Anadolu Bölgesi’nden de bazı ovalar eklenebilir. Bunlar
arasında ilk akla gelenler Gölpazarı Ovası, İnönü Ovası, Eskişehir Ovası, Alpu Ovası,
Mürted Ovası gibi ovalar ile Şarkışla Ovası, Gemerek Ovası, Sarıoğlan Ovası, Palas
Ovası’dır (Fotoğraf 22; (Avcı ve Avcı 2014b).

Fotoğraf 21. Afyonkarahisar ovası ve trakitler (Foto. M. Avcı).
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Fotoğraf 22. Eskişehir ovası (Foto. M. Avcı).
Tektonik kökenli çöküntü alanlarının dışında da ova gelişimi olabilmektedir. Alüvyal
kökenli ovalar bunlardan biridir. Bunlar içinde akarsu boyu ovaları olarak tanımlanan ovaların
tabanında, akarsuların getirdiği alüvyal malzeme yer almaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde
Tercan Ovası; Ege Bölgesi’nde Uşak Ovası; Akdeniz Bölgesi’nde Şarkikarağaç Ovası,
Gazipaşa Ovası; İç Anadolu Bölgesi’nde Sungurlu-Boğazkale ovaları bu gruba girmektedir.
Yine akarsuların denize kavuştukları yerlerde de ovalar gelişebilmektedir. Kıyı ve kaide
seviyesi ovaları olarak tanımlanan bu ovalar grubu içinde delta ovaları yer almaktadır.
Karadeniz’e dökülen akarsulardan Yeşilırmak’ın deltasında Çarşamba Ovası, Kızılırmak’ın
deltasında Bafra Ovası vardır. Sakarya’nın Karadeniz’e döküldüğü yerin gerisinde ise Karasu
Ovası meydana gelmiştir. Ege Denizi’ne dökülen akarsulardan Gediz Nehri’nin ağzında
Menemen Ovası, Küçük Menderes deltasında Selçuk Ovası, Büyük Menderes’in ağız kısmına
yakın yerlerde ise Söke Ovası yer alır. Akdeniz Bölgesi’nde Göksu deltasında Silifke ovası,
Seyhan ve Ceyhan Nehirlerinin ağız kısmında Çukurova gelişmiştir. Çukurova, tektonik
kökenli bir havzada gelişmiş olması nedeniyle diğer delta ovalarından farklı bir özelliğe
sahiptir. Antalya ve Alanya arasında da kıyı ovaları grubunda yer alan ovalar bulunmaktadır
(Fotoğraf 23; (Avcı ve Avcı 2014b). Yukarıda da belirtildiği gibi bu ovaların büyük kısmı ya
yerleşim alanlarına ya da tarım alanlarına ayrılmıştır. Bu nedenle doğal bitki örtüsünden büyük
ölçüde yoksun olan alanlar olarak dikkati çekerler.
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Fotoğraf 23. Orta Toroslar’dan Gazipaşa ovasına bakış (Foto M. Avcı).
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Bölüm Soruları
1) İç Anadolu Bölgesindeki volkanik dağlara aşağıdakilerden hangisi örnek
gösterilebilir?
a) Nemrut dağı
b) Hasan dağı
c) Süphan dağı
d) Ağrı dağı
e) Tendürek dağı
2) Aşağıdakilerden hangisi Batı Karadeniz Bölümü’ndeki kıyı dağlarından birisidir?
a) Samanlı dağları
b) Köroğlu dağları
c) İsfendiyar dağları
d) Zigana dağları
e) Soğanlı dağları
3) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan iki dağ sırası
arasına yerleşmiş akarsulardan birisidir?
a) Çoruh
b) Filyos çayı
c) Mudurnu çayı
d) Gökırmak
e) Devrez çayı
4) Aşağıdaki ovalardan hangisi İç Anadolu Bölgesi’ndeki ovalara örnektir?
a) Akhisar ovası
b) Turgutlu ovası
c) Malazgirt ovası
d) Iğdır ovası
e) Ereğli ovası
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5) Gazipaşa ovası hangi bölge içinde yer alır?
a) Akdeniz bölgesi
b) Doğu Anadolu bölgesi
c) Güneydoğu Anadolu bölgesi
d) İç Anadolu bölgesi
e) Karadeniz bölgesi
6) Doğu Toroslar ile Güneydoğu Toroslar hangi havza ile iki kola ayrılır?
7) Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü’nün temelini oluşturan hangi masiftir?
8) Anadolu’nun güneyinde yer alan Toros dağları üzerinde tanımlanan bölümler
hangileridir?
9) Gördes-Uşak platosu hangi coğrafî bölgede yer alır?
10) Strabon’un Katakekaumene-Yanık Yöre olarak nitelediği yer neresidir?

Cevaplar
1-b, 2-c, 3-a, 4-e, 5-a, 6-Afşin-Elbistan havzası, 7-Menderes masifi, 8-Batı Toroslar,
Orta Toroslar, Doğu Toroslar ve Güneydoğu Toroslar, 9-Ege bölgesi, 10-Kula volkanik
yöresi.
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5. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİNİ BELİRLEYEN
COĞRAFİ ÖZELLİKLER: PALEOCOĞRAFYA ÖZELLİKLERİ
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Anahtar Kavramlar
Paleocoğrafya: Geçmiş jeolojik dönemlerdeki iklim, yer şekilleri, hidrografya ve bitki
örtüsü gibi özelliklerini inceleyen ve ortam koşullarını ortaya koymaya çalışan coğrafya dalı
Son Glasyal Maksimum (Last Galacial Maximum, LGM): Kuaterner’de meydana
gelen ve birkaç kez tekrarlayan iklim değişimlerinden soğuma ile temsil edilen ve
günümüzden yaklaşık 19-23 bin yıl öncesindeki dönem
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Giriş
Türkiye’nin paleocoğrafyası Türkiye’nin ekolojik özelliklerinin ve ekolojik bölgelerin
değerlendirilmesi bakımından önem taşır. Günümüzde ekolojik bölgeler içinde özellikle bitki
örtüsü bakımından ortaya çıkan bazı özelliklerin açıklanmasında, sadece bugünkü yetişme
koşullarının değerlendirilmesi yeterli olmaz. O nedenle aşağıda eskiden yeniye doğru, bu bakış
açısıyla konu açıklanmaya çalışılmıştır.
Bilindiği gibi Prekambriyen hakkındaki bilgiler oldukça azdır ve bu dönemde
birçok kez şiddetli kıvrılmalar olmuş, muazzam sıradağlar meydana gelmiş, bu sıradağlar
yeniden aşınmıştır. Paleozoyik’ten itibaren yeryüzünün gelişimi hakkında bilgilerimiz daha
fazladır. Yeryüzünün Prekambriyen’deki yapısı ana hatları ile Paleozoyik başlarında da
benzerdir. Silüriyen’de Kaledoniyen orojenezi ile İskandinavya dağları, Brezilya’nın
güneydoğusu gibi yeni kara parçaları Prekambriyen karalarına eklenmiştir. Paleozoyik içinde
Permokarbonifer’de ise Hersiniyen orojenezi meydana gelmiş Ural Dağları, Tanrı Dağları ve
Kuzey Amerika’daki
Appalaş Dağları gibi yeni alanlar oluşmuştur. Bunlar
Permokarbonifer’de kıvrılmış ve o zamandan bu yana bir daha kıvrılmamış olan
kütlelerdir (Hersiniyen kütleleri/ Hersiniyen masifleri olarak da bilinir). Paleozoyik
sonunda Kuzey Yarımküre’de Laurasia (Lavrasya) Kıtası, Güney Yarımkürede ise
Gondwana Kıtası bulunmaktadır (Şekil 30). Bu iki kara alanı doğudan sokulan Tetis
Denizi ile birbirinden ayrılmaktadır; ancak batıda birbirleriyle bağlantıları bulunmaktadır
(Erinç 1982; Hoşgören 2007; Şengör ve Atayman 2009). Türkiye’nin Paleozoyik
arazileri içinde İstanbul çevresinin fosilli Siluriyen ve Devoniyen arazileri, Karadeniz
Ereğli çevresindeki Graptolit’li şistler, Zonguldak çevresinin kömürlü Karbonifer ve
Balya’nın denizel Permo-Karboniferi sayılabilir (Ketin 1966). Güneyde Amanos Dağları’nda
Paleozoyik istifi, Kambriyen’den başlar ve Alt Karbonifer’e dek uzanır. Kambriyen
formasyonları çoğunlukla ince ve kaba kırıntılardan oluşur. Ordovisiyen dizisi tabanda
bir kuvarsit düzeyiyle başlar ve yeşil-kahverengi kumtaşı-şeyl ardalanmasıyla sürer. En üst
düzeyler silttaşı-çamurtaşı-kuvarsit ardalanmasından oluşur. Bu istif kuvarsit, konglomera,
silttaşı ve çamurtaşı ardalanmasından oluşan Silüriyen istifiyle örtülür. Silüriyen kayaçları
ise Devoniyen-Alt Karbonifer istifinin başlangıcı olan 20-30 m kalınlığında kuvarsitik
malzemeyle örtülür. İstifin geri kalan kesimi kuvarsit, kireçtaşı, kumlu kireçtaşı ve
çamurtaşı ardalanmasından oluşur (Tekeli ve Erendil, 1986). Paleozoyik sonunda Anadolu’nun
bulunduğu alan dahilinde geniş sahalara yayılan kara alanları mevcuttur. Bitlis masifi,
Menderes masifi, Istranca masifi ve İç Anadolu masifleri Paleozoyik arazilere örnektir (Avcı
2014c).
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Şekil 30. Geç Paleozoyik’de eski dünya karalarının dağılışı (Şengör ve Atayman
2009’dan sadeleştirildi, Avcı 2014c).
Paleozoyik içinde Karbonifer ve Permiyen’e ait kuzey ve güney yarımkürenin fosil bitki
toplulukları 4 flora bölgesine dağılmıştır ve her flora bölgesi kendi özellikleri ile
belirginleşmektedir. Bu flora bölgeleri Gondwanan, Angaran, Euramerian ve Cathaysian’dır.
Bunlardan Euramerian florasında, özellikle Karbonifer ve Permiyen’de çok çeşitli türleri ile
varlıklarını sürdüren ancak günümüzde yok olan tohumlu eğreltiler (yani Pteridospermler)
hâkimdir. Angaran flora bölgesinde ise Angaridium/Angaropteris ile Cordaitalesler
yaygındır. Güneydoğu Asya ülkeleri, Japonya ve Çin’in Cathaysian bölgesinde Gigantopteris
florası temsil edilmektedir. Güney yarımkürede Gondwana karalarında (Hindistan,
Avustralya, Afrika, Güney Amerika ve Antarktika) ise Glossopteris florası yayılış alanı
bulmaktadır (Srivastava ve Agnihotri 2010). Anadolu, Arabistan Yarımadası ve Hazar
Denizi’nin güneyindeki geniş alan, Gondwanan ve Cathaysian flora elemanlarının karışık
olarak bulunduğu sahalardır (Şekil 31; Srivastava ve Agnihotri 2010; Avcı 2014c).
Türkiye’de Paleozoyik’e ait bitki kalıntıları ile ilgili bilgilerimiz oldukça sınırlıdır.
Bunların içinde özellikle Karbonifer kömür yatakları içindeki bitki fosilleri bize o döneme ait
durum hakkında bilgi sunmaktadır. Devoniyen’dekinden çok daha zengin bir bitkisel yaşam
Karbonifer devrinde söz konusu olmuş ve bu bitki örtüsü yeryüzü tarihinde ilk kez çok geniş
alanlarda ve büyük miktarlarda kömür yataklarına dönüşmüştür. Karbonifer’in kömür
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zenginliği biyolojik, iklimsel ve tektonik olayların bir sonucudur ve paleocoğrafya anlamında
önemli veri kaynakları arasındadır. Bu dönemde karalar üzerinde bitki gelişimi çok yoğundur.
Bitkilerin gelişmesi ve korunması için uygun ortam oluşturan ılıman iklim de, bu dönemde söz
konusudur. Lepidodendron, Sigillaria, Annullaria ve Sphenophyllum gibi cinslere ait bitki
türleri, bu dönemi karakterize eden örneklerden bazılarıdır. Türkiye’de Karbonifer hem
karasal hem de denizel fasiyesler ile belirlenmekte, karasal Karbonifer kuzeybatı
Anadolu’da Ereğli- Zonguldak-Amasra çevresinde yer almaktadır. Bu arazilerde çeşitli bitki
fosilleri kaydedilmiştir (Meriç 1982). Yine jeolojik özellikler kısmında bahsedildiği gibi
İstanbul Paleozoyik arazilerinde de bitki fosilleri mevcuttur. Paleozoyik’le ilgili bir diğer
örnek de Türkiye’de
Hazro’daki palinomorflardır. Hindistan’daki Gondwana
tabakalarında belirlenen Alt Permiyen’in bazı bol ve tipik sporomorfları, Hazro’da da
bulunmuştur (Punctatisporites punctatus, P. minutus, Granulatisporites parvus,
Cyclogranisporites leopoldi, Lophisporites saetosus, Pityopollenites sp., Lunatispollenites
sp., Potonieipollenites sp., Apiculatisporites sp., Entylissipollenites cymbatus gibi). Bu
alanda tesbit edilen Güney kıtalarının Alt Permiyen alanlarında bolca rastlanan
Nuskoipollenites ise kuzey kıtalarında ancak Geç Permiyen’de ortaya çıkmaktadır. Yine
Hindistan’da Üst Gondwana tabakalarında (=Jabalpur serisi) ve Avustralya Permiyen
alanlarında yer alan Todisporites, Concavisporites, Iniguiornatisporites gibi bazı sporlar,
Hazro kömür seviyelerinde tek tük bulunmaktadır (Ağralı ve Akyol 1967). Avustralya ve
Türkiye’nin güneydoğusundaki Hazro çevresine ait Geç Wordiyan (Wordiyan, Permiyen’in
devirlerinden birisidir. Geç Wordiyan günümüzden yaklaşık 265 milyon yıl önce) palinomorf
kayıtları, daha önce Pakistan, Avustralya ve Antarktika’ya özgü Altitriletes densus,
Cymatiosphaera gondwanensis, Leiotriletes virkkii ve Praecolpatites sinuosus gibi türlerin
Türkiye’nin güneydoğusunda da varlığını göstermektedir. Bunların çok büyük kısmı (% 90
kadarı) fosil sporlardan oluşmaktadır (Ağralı ve Akyol 1967; Stolle 2010; Stolle vd. 2011).
Anadolu’nun güneydoğusundaki bu alan, büyük olasılıkla Üst Paleozoyik flora bölgelerinin
yani Gondwanan, Angaran, Euramerian ve Cathaysian flora bölgelerinin bir karşılaşma
alanıdır (Stolle, 2010). Anadolu’nun güneydoğusunda tesbit edilen türlerin Paleozoyik flora
bölgelerine göre dağılımı dikkate alındığında % 66,67 Cathaysian, % 20 Euramerian ve %
13.33’ünün ise Gondwana kökenli Glossepteris florasına ait türler olduğu görülmektedir. Üst
Permiyen’de Cathaysian flora elemanları Arap yarımadasına ulaşmadan önce Gondwana flora
elemanları ile karışmış, bu karışık flora daha sonra Umman, Suudi Arabistan, Ürdün ve
Anadolu’nun güney doğusuna doğru yayılmış olmalıdır (Srivastava ve Agnihotri 2010; Avcı
2014c; Fotoğraf 24)
II. Jeolojik Zaman yani Mesozoik, Alp orojenezinin ilk fazlarının görüldüğü zamandır.
Bu dönem Alp orojenezine bir hazırlık ve büyük ölçüde bir birikim aşaması olarak da nitelenir
(Erinç 1982). Mesozoik’de doğu yarımkürede kuzey ve güney karaları arasındaki Tetis’de çok
kalın depolar çökelmiş, bazı kısımlarda Alp hareketlerinin öncüleri söz konusu olmuştur (Erinç
1982). II. Zaman’ın ilk devrini teşkil eden Triyas Jermanik ve Alp fasiyesi olmak üzere iki
fasiyesten meydana gelir. Bunlardan Alp fasiyesi Akdeniz jeosenklinali fasiyesine karşılık
gelir (Hoşgören 2007). Mesozoyik belli başlı iklim kuşaklarının ortaya çıkması açısından da
önemlidir. Triyas iklimi genel olarak zonal kuşakların söz konusu olmadığı bir kalıba sahiptir.
Bu kalıp özellikle Tetis bölgesinde belirgin etkilere sahip olan kuvvetli bir küresel muson
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sistemi tarafından yönetilmektedir. Küresel muson sistemi Pangea süper kıtasının Triyas’ta
varlığını sürdürmesiyle de ilişkilidir. Geç Permiyen’deki koşulların Erken Triyas’ta da devam
ettiği ve bu durumun flora ve faunanın nispeten fakirliğinde rol oynadığı tahmin edilmektedir.
Orta Triyas’ta yerel olarak nemli dönemler söz konusu olmuş ancak bu dönemlerin coğrafî
dağılışı henüz tam olarak açıklanamamıştır. Ancak Geç Triyas başında belirgin bir nemli dönem
yani Carniyan Plüvyal Dönemi ortaya çıkmış ve bu durum bitki ve hayvan türlerinin
çoğalmasına ve çeşitlenmesine yol açmıştır. Carniyan Plüvyal Dönemi yağışın arttığı bir
dönemi göstermektedir ve Triyas’ın da en belirgin iklim değişikliğini oluşturmaktadır (Preto
vd. 2010; Avcı 2014c).

Şekil 31. Yeryüzünün Geç Paleozoyik’deki flora bölgelerinin yayılışı ve Türkiye’nin
yeri (Li, 1986’ya atfen Srivastava ve Agnihotri, 2010’dan sadeleştirilerek yeniden çizildi.
Avcı 2014c).

Fotoğraf 24. Karbonifer’de çok çeşitli türleriyle karalar üzerinde yayılan atkuyruğu
(Equisetum sp.). Bu bitkilerin günümüzdeki tür çeşitliliği oldukça azalmıştır. Türkiye’de
sadece 9 türle özellikle Karadeniz kıyılarında yayılış gösteren bitkilerdir (Foto M. Avcı).
Gondwana ve Laurasia süper kıtaları arasında, Geç Permiyen’den sonra doğuya doğru
genişleyerek açılan Tetis okyanusunun varlığı genel olarak kabul edilir. Tetis Alp96

Himalaya dağ kuşağı boyunca Atlas okyanusundan Pasifik okyanusuna doğru uzanır.
Cathaysian kıstağı ya da Cathaysian köprüsü Huan, Yangtze ve kuzey Çin bloklarını
içine alır ve Gondwana anakarası doğusu ile Laurasia anakarası doğusu arasında bir bağlantı
oluşturur. Bu kara köprüsü Geç Permiyen-Erken Triyas’da diğer organizmaların dağılışı
yanında, bitki örtüsünün dağılışı üzerinde de etkili olmuştur (Şengör ve Atayman 2009).
Paleotetis, Tetis Okyanusu’nun Geç Permiyen’de açılmış, Triyas sonunda yani Mesozoyik
başında kapanmış bölümüne verilen isimdir. Bu dönemden sonra açılıp, kapanan bölümü
de Neotetis olarak tanımlanır. Neotetis Tersiyer’de tamamen kapanmıştır. Bu durumun
sonucunda Avrasya ve Gondwana süper kıtalarının çarpışmasıyla aradaki kenet kuşağında
Alp-Himalaya Kuşağı’nın sıradağları oluşmuştur. Kretase’de, Tetis Okyanusu batıya doğru
daralarak kuzey ve güney olmak üzere iki büyük kola ayrılmaktadır. Neotetisin güney kolu,
Afrika-Arap platformunun kuzeyi ile sınırlanır. Kretase’de Atlantik Okyanusu’nun
açılmasına bağlı olarak Afrika kuzeye doğru hareket etmeye ve ofiyolit tabanlı Neotetis’in
kolları daralmaya başlamıştır. Kuzey kökenli Batı Toros peridotitleri ile güney kökenli Hatay,
Guleman, Kızıldağ (Eğirdir) ve diğer ofiolitler Geç Kretase’deki sıkışma nedeniyle ArapAfrika ile Apulya-Torid gibi pasif kenarların üzerine itilmişlerdir. Kretase sonlarında
Neotetis’i kapatan yitim zonlarının gelişimine paralel olarak kara alanları da önemli
transgresyon olaylarına sahne olmuştur (Şengör ve Yılmaz 1981; Avcı 2014c).
Paleozoyik-Mesozoyik geçişinde (Permiyen/Triyas), birçok canlı ortadan kalkmıştır.
Permiyen-Triyas geçişinde küresel iklimin değişimi söz konusudur. Bu geçiş sırasında soğuk
koşullar yerini daha sıcak koşullara bırakmıştır. Bu durum atmosferik CO2 oranının
bugünküne nazaran 5 kat daha fazla olması ile de açıklanmaktadır (Rees 2002). Bugünküne
göre enlemsel sıcaklık değişimleri daha az olmakla beraber, bu dönemde iklim
kuşaklarının varlığı tahmin edilmektedir. Ilıman kuşak her iki yarımkürede de mevcuttur.
Permiyen-Triyas sınırında Angara flora bölgesinin çeşitliliği fazladır. Euramerian flora
bölgesinde bitki çeşitliliği Orta Permiyen’den Triyas ortalarına kadar nispeten azdır (Rees
2002; Avcı 2014c).
Bugün bitkiler dünyasında 400 bine yakın türle temsil edilen angiospermlerin (yani
yayvan yapraklı ağaçların, çalıların, çiçekli otların bulunduğu grup. Diğer grup iğne
yapraklı, kozalaklı ağaçların bulunduğu gymnospermlerdir ve sayıları 750 kadardır)
günümüzden yaklaşık 140 milyon yıl önce Alt Kretase’den itibaren ortaya çıktığı
bilinmektedir. Türkiye’de Mesozoyik arazileri içinde bulunan bitki fosili sayıca çok fazla
değildir. Sığ denizel ortamları karakterize eden Jura ve Kretase yaşlı alanlarda ele geçen
Classopollis maturus, Tsugaepollenites mesozoicus, Pityosporites sp., Clavatipollenites
hughesii gibi fosil polenler ile Geç Kretase’ye ait fosil Agathoxylon (Araucariaceae-oltu
taşı) odunu bunlar arasındadır Burada adı geçenler Mesozoyik arazilerinde yayılış gösteren
koniferlere ait örneklerdir (Ağralı vd. 1965; Kutluk vd. 2012; Avcı 2014c).
Tersiyer’in en önemli olayı Alp orojenezidir. Bu zamanın ortalarında Alp orojenezinin
şiddetlenmesi coğrafî görünümde önemli değişimlere yol açmıştır (Erinç, 1982). Paleosen’de
yağış o dönemin alçak ve orta enlemlerinde artmış ve birçok kattan oluşan yağmur ormanları
geniş yayılış alanı bulmuştur. Bu devrede yüksek ve orta enlemlerdeki vejetasyonun yaprak
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döken ormanlardan oluşması, yayvan yapraklı ancak daima yeşil olan bitkilerin birçok türünün
ortadan kalktığını da göstermektedir. Eosen başında yeniden söz konusu olan tektonik
hareketler ve deniz seviyesi değişimleri önemli biyocoğrafik sonuçlara yol açmıştır. EosenOligosen geçişindeki iklimle ilgili özellikler, biyolojik olayları yorumlamada büyük önem
taşımaktadır. Bu dönem yeryüzü tarihinde Mesozoyik ve Erken Senozoyik’in sera
koşullarından, Geç Senozoyik’in buzul koşullarına geçişi yansıtan hassas bir dönemidir. Erken
Eosen, Senozoyik içindeki en sıcak devredir. Sıcak denizel koşullar söz konusudur. Karalar
üzerinde daima yeşil yayvan yapraklı ağaçların oluşturduğu orman sahaları yüksek
enlemlere kadar ulaşmışlar; ılıman sıcak koşullarda yaşayan memeli hayvanlar ve
sürüngenler kuzey enlemlerine kadar yayılmışlardır. Oligosen ise koşulların soğuma
yönünde değiştiği bir dönemdir. Soğuk ve kurak koşullar Kuzey Yarımkürenin karasal
vejetasyonunda değişime yol açmış, nemli orman sahaları yerlerini ağaçlı steplere
bırakmıştır (Briggs, 1995). Eosen içinde gerçekleşen Paleojen transgresyonu, Anadolu için
Tetis transgresyonu’ndan sonra en fazla yayılan transgresyondur. Menderes Masifi ve
Kırşehir Masifi gibi bazı küçük alanlar dışında Anadolu’nun bulunduğu sahanınbüyük bir
bölümü bu deniz tarafından işgal edilmiştir. Eosen sonunda Alp orojenezinin şiddetinin
giderek artması, Eosen denizlerinin de çekilmesine/gerilemesine yol açmıştır (Atalay,
1987; Avcı 2014c).

Fotoğraf 25. Ülkemizde çeşitli örnekleri ile temsil edilen Karaağaçgiller
(Ulmaceae), Kayıngiller (Fagaceae) Geç Kretase’de ortaya çıktılar ve çeşitlendiler (Foto. M.
Avcı).
Tetis ve Peri-Tetis’in Eosen sonundaki gelişimi, havza gelişimi ve depolanma
koşullarında ortaya çıkan bölgesel farklılıklarla belirginleşmektedir. Batı Avrupa platformu
Oligosen’de riftleşmeye devam etmiştir. Oligosen başlarında güneyde kıyı çizgisi günümüzdeki
Rodos, Suriye oluklarına çekilmiştir. Kuzey ve güneydeki dağ sıralarından gelen detritik
malzemeler molas havzalarında depolanmışlardır. Trakya’da denizel koşullar, Oligosen
ortalarına kadar devam etmiştir. Trakya’nın Oligosen denizleri bir yandan Karadeniz Havzası,
bir yandan da Karpat Havzalarıyla ilişkiliydi. Toros kıvrım kuşağının güneydoğusunda ortaya
çıkan denizel Oligosen çökelleri kireçtaşı ve marnlardan oluşmaktadır (Atalay, 1987;
Meulenkamp ve Sissingh, 2003; Şekil 32; Avcı 2014c).
Miyosen’de Avrupa’nın orta ve kuzey kısımları kara halinde bulunmakla beraber,
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Kuzey Denizi ve Biskay Körfezi karaya doğru daha fazla sokulmaktaydı. Baltık Denizi’nin
yerini kara alanları kaplamaktaydı ve güneyde Akdeniz yer yer geniş kara alanları ile kesintiye
uğramaktaydı. Akdeniz Havzasının derin çukurları henüz oluşmamıştır ve Ege Denizi ve Batı
Akdeniz de kara halindedir. Akdeniz ile Atlantik arasında geniş bir bağlantı söz konusu iken,
Avrupa’nın güneydoğu kesimlerinde Macaristan’dan Aral Gölü’ne kadar uzanan geniş bir göl
mevcuttur. Bu geniş göl Macar (Panonya) Havzası, Karadeniz Havzası ve Aral-Hazar
Havzası gibi bazı bölümlere ayrılmaktaydı. Bu bölümler sığ ve suları acı iç denizler
halindeydiler. Anadolu ise bu dönemde rölyefi aşınmalar sonucunda silikleşmiş üzerinde çok
sayıda göl olan ve yükseltisi deniz seviyesine yakın bir kara parçasıdır (Erinç, 1982;Şekil 33;
Avcı 2014c).

Şekil 32. Geç Rüpeliyen’de (Oligosen ortaları) Akdeniz Havzası ve Türkiye’nin
konumu. Bu dönemde Anadolu’dan Eosen denizleri büyük ölçüde çekilmiştir. Anadolu’nun
güneydoğusunda ve Trakya’da denizel koşullar hâlâ devam etmektedir (Meulenkamp ve
Sissingh, 2003’den sadeleştirildi. Avcı 2014c).
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Şekil 33. Erken Burdigaliyen’de Akdeniz havzası ve Türkiye’nin konumu.
Anadolu’nun güneydoğusunda denizel koşullar hâlâ devam etmektedir. Bu dönemde
Toroslar, Doğu ve güneydoğu Anadolu yer yer deniz istilasına uğramıştır (Meulenkamp ve
Sissingh, 2003’den sadeleştirildi. Avcı 2014c).
Genel olarak Neojen otsu bitkilerin ortaya çıktığı dönem olarak da
tanımlanmaktadır. Paleosen-Eosen termal maksimumu dünya tarihindeki en hızlı ve aşırı
ölçülerde ısınmanın gerçekleştiği dönemlerden birisi olarak tanımlanır. Bu ısınma sonrasında
Eosen-Oligosen geçişi küresel iklim özelliklerinin yeniden değiştiği bir (Antarktika’nın
buzullaşması gibi) dönemdir. Otsu bitkiler, Eosen’de başlayıp Miyosen’de devam eden bu
iklim değişimine en iyi ayak uyduran grup olmuşlardır. Örneğin ilk üyeleri yalnızca 20-25
milyon yıl önce ortaya çıkan Papatyagiller (Asteraceae) ailesi, bugün karalar üzerinde
kutuplardan tropikal alanlara kadar binlerce otsu tür ile temsil edilmektedir. Bu ailenin
ülkemizde yetişen 100’den fazla cinsi ve 1000’den fazla türü vardır (Briggs, 1995; Oberprieler,
2005). Bozkır ve savanlar Miyosen’de geniş yayılış alanı bulmuş ve bazı hayvan
gruplarının da çeşitliliğini çoğaltmıştır. Yüksek enlemlerde soğuk ve kurak koşullar
biyotanın değişimine neden olmuştur. Orman sahaları yağış miktarlarına bağlı olarak yerlerini
çeşitli bozkır tiplerine veya daha kurakçıl vejetasyonlara bırakmışlardır. Alçak enlemlerde
tropikal yağmur ormanlarının yerini çoğunlukla savanlar veya dikenli çalı toplulukları almıştır.
Akdeniz Havzası için yeni polen bulguları Orta–Geç Miyosen ve Pliyosen’de bitki çeşitliliğinin
giderek azaldığını göstermektedir. Bu dönemde çeşitliliğini kaybeden bitki gruplarının çoğu,
çok daha termofil ve yüksek su talebi olan bitkilerdir. Daha sıcak ve mezotermik bitkiler ile
mevsimlik değişimlere daha iyi adaptasyon gösteren türlerin ise çeşitlilikleri artmıştır (JimenezMoreno vd. 2007; Avcı 2014c). Erken ve Orta Miyosen başında mega ve mega-mezotermik
bitkilerin geniş alanlar kaplaması daha sıcak ve suptropikal iklim koşullarıyla alakalıdır. Bu
koşulların Orta Miyosen sonlarına doğru giderek değişmeye başladığı tahmin edilmektedir.
Bitkilerin çeşitliliğini azaltan bu iklim koşulları (Serravalliyan’dan Pliyosen’e kadar) birçok
termofil bitkinin de ortadan kalkmasına, buna karşılık meşe (Quercus), kızılağaç (Alnus) gibi
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mezotermik bitkilerin ve dağların yüksek kesimlerinde koniferlerin çoğalmasına yol açmıştır
(Jimenez-Moreno vd 2007; Avcı 2014c).
Miyosen içinde, Burdigaliyen-Langhiyan’da (günümüzden 20,4–13,6 milyon yıl
önce), Akdeniz havzasının bir bölümünde ve Anadolu’daki alçak sahalarda bir kuşak
halinde yayılış gösteren termofil türler bitki örtüsünün karakteristik elemanlarıdır. Denizel
kıyı alanları çeşitli halofitler (tuzcul bitkiler) ve Avicennia türleri yayılış göstermektedir.
Bunlar günümüzde mangrovlarda olan bitkilerdir. Alçak sahaların daima yeşil ormanlarını
pandanus palmiyesi (Pandanus), sumak (Rhus), kırmızı pamuk ağacı/kapok ağacı (Bombax),
Reevesia, Distylium, Castanopsis, Mussaenda, çobanpüskülü (Ilex), sarmaşık (Hedera),
kurtbağrı (Ligustrum), yasemin (Jasminum) gibi bitkiler oluşturmaktadır. Bu vejetasyon
kuşağı içinde Taxodium, Nyssa, Myrica gibi cinslerin ortaya çıktığı bataklık orman alanları
da vardır. Kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaçlar ile daima yeşil olan yayvan
yapraklı ağaçların karışık olarak bulunduğu mezotermik orman alanlarının hakim
elemanları meşe (Quercus), Amerikan cevizi (Carya), kanatlıceviz (Pterocarya), kayın
(Fagus), çoban püskülü (Ilex), günlük ağacı (Liquidambar), demir ağacı (Parrotia), gürgen
(Carpinus), çitlenbik (Celtis) ve akçaağaç (Acer) türleridir. Akarsu boylarını kaplayan
orman toplulukları içinde söğüt (Salix), kızılağaç (Alnus), Amerikan cevizi (Carya), gürgen
(Carpinus), Zelkova (Zelkova) ve karaağaç (Ulmus) gibi daha nemcil türler yaygındır
(Jimenez-Moreno vd. 2007; Avcı 2014c). Karadeniz’in güneybatısındaki (İstanbul
Boğazı’nın kuzeyinde) denizel araştırmalar mangrovlardaki Avicennia ağaçlarının fosil
polenlerini ortaya çıkarmıştır. Bu durum Karadeniz kıyılarında bazı alanların Geç
Miyosen’de mangrov ormanları ile kaplı olabileceğini göstermektedir (Popescu 2006).
Avicennia’nın bugün Anadolu’ya en yakın doğal yayılış alanı İran’ın Basra körfezi
kıyılarındaki mangrovlardadır. Basra körfezi çevresindeki mangrov alanlarında kış
sıcaklıkları ortalamaları 10°C’nin üzerinde iken, yaz sıcaklıkları ortalamaları 45°C’ler
civarında seyreder ve yağış miktarları ise 200 mm’nin altındadır (Zahed vd 2010). İç
Anadolu’da Orta–Üst Eosen formasyonları içinde de benzer örnekler (Nypa, Pelliciera,
Avicennia) söz konusudur (Akkiraz vd 2008). Bunlardan mangrov palmiyesinin (Nypa
fruticans) doğal yayılış alanı, Avustralya kuzeyinde, Sumatra, Cava ve Borneo gibi
adaların çevresindeki mangrov sahalarıdır (Gee 2001). Orta-Geç Eosen formasyonları içinde
Batı Anadolu’da da Nypa ile birlikte kaydedilen Pelliciera (Akkiraz vd 2006) ise, günümüzde
Orta Amerika ve Güney Amerika’daki bazı mangrov alanlarında yayılış alanı bulmaktadır
(Avcı 2014c; Fotoğraf 26; Fotoğraf 27).
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Fotoğraf 26. Miyosen’de (Burdigaliyen-Langhiyan’da, günümüzden 20,4–13,6
milyon yıl önce), Akdeniz havzasının bir bölümünde ve Anadolu’daki bazı alanlarda yayılış
gösteren termofil türler bitki örtüsünün karakteristik elemanlarıdır. Denizel kıyı alanları
çeşitli yuzcul bitkiler ve Avicennia türleri yayılış göstermektedir. Bunlar günümüzde
mangrovlarda yayılış gösteren bitkilerdir. Alçak sahaların daima yeşil ormanları içinde de
pandanus palmiyesi (Pandanus) vardır (Avcı 2014c).
Geç Tortoniyen’de (8-7 milyon yıl önce) Anadolu güneyinde sığ havzalar mevcuttur
(Meulenkamp ve Sissingh, 2003). Bu dönem bitki örtüsünde de önemli değişimlerin
ortaya çıktığı bir dönemdir. Daha önce kıyı alanlarını işgal eden Avicennia gibi mangrov
bitkileri ve çeşitli megatermik bitkiler yani yüksek sıcaklık isteyen bitkiler (Buxus
bahamensis, Alchornea, Bombax, Croton ile günümüzde üyelerinin hemen hepsi tropikal
bölgelerde ortaya çıkan Melastomataceae ailesi türleri gibi), yayılış alanlarını
kaybetmişlerdir. Yayvan yapraklı daima yeşil bitki topluluklarını oluşturan türlerin de
önemli bir kısmı ortadan kalkarken bunların yerine meşe (Quercus), kayın (Fagus),
kızılağaç (Alnus), akçaağaç (Acer), kauçuk ağacı (Eucommia), huş (Betula), gürgen
(Carpinus), karaağaç (Ulmus), zelkova (Zelkova) ve ıhlamur (Tilia) gibi yapraklarını döken
mezotermik bitkiler (yani sıcaklık talebi orta derecede olan), bitki topluluklarını
çeşitlendirmiştir. Dağların yüksek kesimlerine doğru sedir (Cedrus), ladin (Picea) ve
göknar (Abies) gibi kozalıklı ağaçlar kuşak oluşturmaya başlamışlardır (Jimenez- Moreno
vd 2007; Avcı 2014c). Türkiye ve Avrupa’daki Tersiyer havzalarından tanımlanmış
palinofloralar dikkate alındığında da Miyosen periyodu boyunca, Subtriporopollenites simplex,
Intratriporopollenites instructus ve kestane (Castanea), meşe (Quercus), Cyrillaceae ve
Kayıngiller (Fagaceae) ailelerine ait polenlerin yüzde bolluğu ve çeşitliliği artmıştır. Özellikle
Batı ve İç Anadolu havzalarında, Orta Miosen palinoflorasında yaygın olarak gözlenmeyen
Buğdaygiller (Poaceae), Maydanozgiller (Apiaceae), Denizüzümügiller (Ephedraceae),
Papatyagiller (Asteraceae) ve yavşan gibi otsu angiosperm polenler, Geç Miyosen dönemine
ait palinofloraya artan bir yüzde ile eşlik etmektedir (Kayseri ve Akgün, 2010).
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Fotoğraf 27. Mahonia cinsi Kuzey Amerika'nın kuzeybatısında ve Orta Amerika'da
yayılış gösterir (solda). Dracaena (Asparagaceae) içindeki ejder ağacı grubu da Afrika
çevresinden bilinir (sağda). Bu ağaçlara ait fosiller Batı Anadolu’da Miosen havzalarından
tanımlanan örnekler arasındadır (Güner ve Denk 2012; Denk vd 2013; )
Kuvaterner’e gelince; jeolojik devirler içinde en yeni ve en kısa süren jeolojik dönem
olmasına karşılık, bu dönemin sonunda insanın ortaya çıkışı ve bugünkü koşulların büyük
ölçüde bu dönem içinde şekillenmiş olması Kuvaterner’i diğer jeolojik devirlerden
ayırmaktadır (Erol, 1979). Jeolojik kronolojinin son % 0,026’lık bölümünü temsil eden
Kuvaterner, Dünya için çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Kuvaterner dünya
tarihinin son 2,6 milyon (2.588.000) yılıdır (Cohen ve ark.2012). Bugün Türkiye’de bitki
örtüsünün yayılış alanlarını sınırlandıran ve floristik bileşimini etkileyen en dikkat çekici
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değişimlerin yaşandığı dönem, Kuvaterner’dir. Kuvaterner’in daha uzun süren ilk kısmı
(Pleistosen) içinde ayrılan buzul ve buzularası dönemler, bitki topluluklarının yayılış
alanlarında önemli değişimlere yol açmıştır. Pleistosen’in buzul dönemlerindeki en şiddetli
buzullaşma dönemi yani buzul maksimumu pleniglasyal olarak da bilinir. Buzul dönemleri
düzenli iklim eğilimlerine sahip değildir. Bu dönem içinde değişik iklim salınımları da (soğuk
salınımlar stadial, sıcak salınımlar interstadial adıyla da bilinmektedir) ortaya çıkabilir. Son
Buzul Çağı Kuzey Yarımküre için önemlidir. Son Buzul Maksimum’u (günümüzden yaklaşık
19-23 bin yıl önce) esnasında Kuzey Yarımkürede örtü buzulları Avrupa içlerine (55 derece
kuzey enleminin güneyine kadar) ilerlemiş, güneydeki Alp dağları ve Pirene dağları gibi dağlık
sahalar üzerindeki takke buzulları da yayılış alanlarını genişletmişlerdir. Bu dönemde deniz
seviyesi, günümüzdekinden yaklaşık 120 metre alçalmış ve Sibirya’nın doğusunda olduğu
gibi geniş kıta sahanlıkları açığa çıkarak, bazı alanlarda bir çeşit kara köprüleri oluşmuştur
(Yokoyama vd. 2000; Lambeck vd. 2000; Mickelson ve Winguth 2007; Peltier 2007; Gabler
vd. 2009). İklim modelleri Son Buzul Maksimumu için, büyük bölgesel farklılıklar olmakla
beraber ortalama sıcaklığın günümüzdekine göre, yaklaşık 3,5-5,2°C daha düşük olduğunu
ortaya koymaktadır (Erlat 2009). Son Buzul Maksimumu sırasında çok sayıda ılıman bitki
taksonu, Avrupa’nın güneyindeki alanlara sığınmış ya da bazıları zor koşullarda varlıklarını
sürdürmüşlerdir (Birks ve Willis 2008). Son buzul döneminden Holosen’e geçişte ise
Heinrich Dönemleri adı verilen ve düzenli tekrarlanmayan aşırı soğuk dönemler vardır.
Bunlardan sonuncusundan sonra sıcaklıklar artmaya başlamış, örtü buzullarının gerilemesiyle
birçok bitki ve hayvan türü sığınaklarının dışına, yani kuzeye doğru yayılış alanlarını
genişletmeye başlamıştır (Hewitt 1999; Avcı 2014c; Şekil 34).

Şekil 34. Kuvaterner’de Son Buzul
Maksimumu (günümüzden yaklaşık 19-23 bin
yıl önce) esnasında Avrupa’da örtü
buzullarının yayılış alanları ve bitki örtüsü
(Sonoma, 2017).
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Kuvaterner’de meydana gelen ve birkaç kez tekrarlayan iklim değişimleri, bitkiler
açısından çarpıcı sonuçlara yol açmıştır. Buzul dönemlerinde Anadolu’da dağların yüksek
kesimlerinde bugünküne nazaran buzullar daha geniş alanlar kaplamışlardır. İç Anadolu’da
olduğu gibi Anadolu’nun bazı alçak alanlarında ise plüvyal göller gelişmiş, deniz seviyesinde
değişiklikler söz konusu olmuştur (Erol 1980; Atalay 1992; Kayan 1999; Hughes vd 2006;
Sarıkaya 2012). Buzul dönemlerinde vejetasyon kuşakları dikey yönde birkaç yüz metre
aşağıya çekilmiştir. Buzularası dönemlerde ise vejetasyon kuşakları tersi yönde yer değiştirmiş
ve ormanın üst sınırı yükselmiştir. Bu önemli değişimlerden sonuncusu Son Buzul
Maksimumunda (günümüzden yaklaşık 19 bin yıl önce) gerçekleşmiştir. Özellikle Doğu
Karadeniz Dağları, Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar başta olmak üzere dağlık alanların
yüksek kesimlerinde bugünkünden çok daha geniş alan kaplayan buzullar ve günümüze nazaran
daha aşağılardan geçen daimi kar sınırı, orman sınırını da bugünkünden çok daha aşağılara
itmiştir (Şekil 35). Bugün bu dağlık sahalarda örneğin Doğu Karadeniz dağlarında yaklaşık
2200 metrelerden geçen orman sınırı, o dönemde 800 metre kadar daha aşağıya çekilmiştir. Son
Buzul Maksimumu sonrasında değişen koşullar bitki topluluklarının yayılış alanlarında yeni
değişimlere yol açmış, bu defa vejetasyon kuşakları çekilen buzullar ve daimi kar sınırının
yükselmesine bağlı olarak dikey yönde ilerlemiştir. Günümüzde Türkiye’deki dağlık sahaların
yüksek kesimlerinde ortaya çıkan orman ve ağaç sınırları, Son Buzul Maksimumu
sonrasında yükselen sıcaklıklarla yeniden düzenlenmiştir (Avcı 2014c).

Şekil 35. Kuvaterner’de dağlık alanların yüksek kesimlerinde çok daha geniş alanlar
kaplayan daimi buzullar. Bu dönemde Anadolu’nun bazı havzalarında plüvyal göller
gelişmiştir ve daimi kar sınırı günümüzdekinden çok daha aşağılara (800-1000 m kadar)
inmiştir (Avcı 2014c).
Türkiye topoğrafya açısından çok çeşitlilik gösteren bir sahadır. Bazı bitkiler
Pleistosen’deki iklim değişimleri özellikle de buzul dönemleri esnasında kendileri için uygun
koşullar sağlayan alanlara çekilerek izole olmuşlar ve yaşamlarına devam etmişlerdir.
Günümüzde Türkiye florası içinde karşımıza çıkan relikt bitkilerin önemli bir kısmı bu şekilde
105

izole olan bitkilerdir. Bu değişimler sırasında bazı bitkilerin yayılış alanlarında parçalanmalar
meydana gelmiş ve bu parçalanan topluluklar zaman içinde genetik olarak da farklılaşmışlardır.
Son Buzul Çağı sonrasında sığınma alanlarından yayılan popülasyonlar, yeni yayılış
alanları oluşturmuşlardır (Avcı, 2011). İber yarımadası, İtalya, Yunanistan ve Balkanlar ile
Kafkaslar ve Hazar Denizi güneyindeki alanlar, Avrupa biyotası için sığınak olarak
kullanılan yerlerin başında gelmektedir. Bu alanlar arasında Anadolu da vardır (Hewitt,
1999). Sığınak alanlarındaki türlerin birçoğu taksonomik ve genetik çeşitlilik göstermektedir.
Akdeniz Havzası sığınak alanı içinde ortaya çıkan genetik farklılıklar, çalışanları havza içinde
alt sığınak alanları ayırmaya itmiş ve böylece içlerinde Anadolu’nun da yer aldığı “sığınak
içinde sığınak” olarak da ifade edilen güçlü alt yapıların varlığı da tanımlanmıştır (Schmitt,
2007). Akdeniz Havzası sığınaklarından olan Anadolu günümüzde bazı türler için, hem bir
çeşitlilik merkezi hem de bugün Avrupa soylarının olası orijin merkezlerinden birisidir
(Rokas vd 2003; Avcı 2014c).
Günümüzde bitkilerle ilgili yapılan genetik çalışmalar, özellikle iklim değişimleri
nedeniyle söz konusu olan göçler ve geri çekilmeler gibi eski süreçleri yansıtan genetik
varyasyonların güncel coğrafî kalıplarını göstermektedir. Örneğin ülkemizin en yaygın
türlerinden olan kermez meşesinin (Quercus coccifera), Akdeniz Havzasındaki doğu ve batı
popülasyonlarının genetik özelliklerinde belirgin fark vardır. Palinolojik çalışmalar Akdeniz
Havzasının batı ile doğu kesiminde iklim değişikliklerinin etkisinin aynı olmadığını
göstermektedir. Akdeniz havzasının batı kesimi, İspanya güneyi ile Kuzey Afrika hariç, hem
ortalama sıcaklıklar ve hem de minumum yıllık sıcaklıklar bakımından önemli düşüşlere konu
olmuştur. Son Buzul Maksimumu esnasında Avrupa’nın güneybatı kıyılarında meşelerin yerel
olarak yayılış alanı bulduğunu gösteren bazı kanıtlar vardır. Buna karşılık Akdeniz Havzasının
doğusundaki vejetasyon içinde meşeler çok önemli bir yer kaplamaktaydı (Toumi ve Lumaret,
2010). CpDNA çalışmaları mersinin (Myrtus communis) de Batı ve Doğu Akdeniz
popülasyonları arasındaki genetik farklılaşmanın oldukça güçlü olduğunu göstermektedir
(Migliore vd 2012). Akdeniz Havzası boyunca genetik çeşitliliğin doğu-batı yapısı,
delice (yabani zeytin, Olea europaea) ve defne (Laurus nobilis) türlerinde olduğu gibi Neojen
orijinli türlerin çoğunda tanımlanan bir özelliktir. Akdeniz Havzası boyunca görülen
genetik çeşitliliğin bu çift kutupluluk durumu, Senozoyik boyunca bölgenin
paleocoğrafyası ve ikliminde meydana gelen büyük değişikliklerin bir sonucudur. Bu
sürede büyük çevresel değişikliklerin söz konusu olması, birçok paleotropikal kökenli
bitki türünün hızlıca ortadan kalkmasına yol açmış, sklerofil ve kserofit bitki birliklerinin ise
yayılışı genişlemiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi, Miyosen’deki sıcak koşullardan,
Pleyistosen’in daha soğuk koşullarına geçiş, tropikal eğilimli bitkiler için uygun
habitatlarda azalışa neden olmuştur. Tropikal- subtropikal iklimin ortadan kalkışı yanında,
Messiniyen kuraklığı (5,96-5,33 milyon yıl önce) da bu konuda etkili olmuştur. Messiniyen
tuzluluk krizinin mersin (Myrtus) cinsinde vikaryanta neden olduğu ve mersin
popülasyonlarını doğu-batı Akdeniz olarak izole ettiği düşünülmektedir (Migliore vd.
2012). Aslında Messiniyen tuzluluk krizi ve vikaryant sürecinin yarattığı bu değişimler
günümüzde Akdeniz kıyılarında yayılış alanı bulan mersin topluklarının durumunu
açıklamak için yeterli değildir. Çünkü ikinci bir farklılaşma dönemi PliyosenPleyistosen geçişidir. Bu dönemde mersin cpDNA çalışmaları en azından 7 farklılaşma
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olayına işaret etmektedir. Bunlardan altı tanesinin Batı Akdeniz Havzasında gerçekleşmesi,
mersin için Batı Akdeniz Havzasının güncel farklılaşma merkezi olduğunu göstermektedir
(Migliore vd 2012). Karadeniz Bölgesi’nde orman sahalarında geniş yayılış alanı bulan ve
çok yıllık bir bitki olan çuhaçiçeği (Primula vulgaris) çalışmaları da, Karadeniz’in kuzeyinde
en az iki kaynaktan kolonileştiğini göstermektedir (Volkova vd. 2013; Fotoğraf 28).
Primula vulgaris doğudaki Kolşik sığınak sahasından Azak Denizi ile Karadeniz
bağlantısını sağlayan Kerç Boğazı’ndan doğuya doğru kıyı boyunca yayılışa sahip olmuştur.
Aynı zamanda Karadeniz’in kuzey kıyısının orta kısmı (Kırım Yarımadası çevresi), Batı ve
Orta Karadeniz kıyılarındaki popülasyonlardan (yani Küre Dağları çevresindeki çuha
çiçeği popülasyonlarından) çoğalmışlardır. Bu araştırma Kırım topluluklarının Kolşik
sığınağından çoğalan Trabzon popülasyonlarından değil, daha batıdaki Küre dağları
topluluklarından çoğaldıklarına işaret etmekte; NCA (Nested Clade Analysis –NCA yani
gen akışı ve popülasyon tarihini test eden hipotez), Küre Dağları ve Kırım
popülasyonlarının komşu alan yayılmaları olduğu sonucunu göstermektedir (Avcı 2014c).
Pleyistosen’in buzul dönemlerinde Anadolu dağlarının yüksek kesimlerinde
bugünkünden daha geniş alan kaplayan buzullar yanında, daimi kar sınırı da daha
alçak seviyelerden geçmekteydi. Daimi kar sınırının alçalması, Son Buzul
Maksimumunda bitki kuşaklarının daha aşağılara çekilmesinin temel nedenlerinden
birisidir. Günümüzde ise daimi kar sınırı daha yukarılardan geçmektedir (Şekil 36). Bu
durum vejetasyon kuşaklarının yükseltiye göre dağılışını da etkilemiştir. Artık doğal
orman sınırı daha yukarılardan geçmektedir ve böylece birçok bitkinin dikey doğrultuda
çıkabildiği yükselti de artmıştır (Avcı 2014c).

Fotoğraf 28. İklim değişimlerinin sonuçlarına bir örnek: Çuhaçiçeği (Primula
vulgaris). Çalışmalar, çuhaçiçeğinin Karadeniz’in kuzeyinde en az iki kaynaktan
kolonileştiğini göstermektedir. Primula vulgaris doğudaki Kolşik sığınak sahasından Azak
Denizi ile Karadeniz bağlantısını sağlayan Kerç Boğazı’ndan doğuya doğru kıyı boyunca
yayılışa sahip olmuştur. Aynı zamanda Karadeniz’in kuzey kıyısının orta kısmı (Kırım
Yarımadası çevresi), Anadolu’nun Batı ve Orta Karadeniz kıyılarındaki popülasyonlardan
(Küre Dağları çevresindeki popülasyonlardan) çoğalmışlardır. Yani Kırım çuha çiçeği
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topluluklarının Kolşik sığınağından çoğalan Trabzon popülasyonlarından değil, daha
batıdaki Küre dağları topluluklarından çoğaldıkları görülmektedir (Avcı 2014c).

Şekil 36. Günümüzde daimi kar sınırı Son Buzul Çağındaki sınırlara göre çok
daha yukarılardan geçmektedir. Bu durum vejetasyon kuşaklarında değişikliklere yol açan
önemli faktörlerden birisidir (buzul alanları ve plüvyal göllerin yayılış sahaları Erinç,
1978’den, güncel daimi kar sınırı eğrileri Sarıkaya, 2012’den alınmıştır. Avcı 2014c).
Pleyistosen’de buzul ve buzularası dönemlerin tekrarlanması, kuşkusuz bitki örtüsünün
de yaşanan bu değişikliklere uyum gösterme sürecini doğurmuştur. Bu süreç Türkiye florasında
kısa mesafelerde önemli değişimlerin görülmesine yol açtığı gibi, floranın çeşitlenmesini de
beraberinde getirmiştir. Özellikle dağlık alanlardaki korunaklı vadi içleri, bazı
bitkilerin sığınma alanları olarak görev yapmıştır. Bu konuda tipik bir örnek mersin
yapraklı söğütdür (Salix myrsinifolia). Bu ağacın asıl yayılış alanı Avrupa’nın kuzey
kesimleridir. Ancak ülkemizde Ilgaz Dağları kuzey yamacında korunaklı bir vadi içinde
izole olmuştur (Avcı ve Zielinski, 1997; Avcı 1998). Daha nemli olan buzul dönemlerinde
bazı bitkiler yayılış alanlarına, belirli doğrultular boyunca daha güneydeki uygun yaşam
alanlarını da eklemişlerdir. Ilıman ve nemli iklim koşullarını yansıtan bitkilerden
Anadolu'nun güneyinde Toroslar/Amanos dağlarında korunmuş türler gibi. Bu konuda kayın
(Fagus orientalis), fındık (Corylus avellana), porsuk (Taxus baccata), kızılcık (Cornus sp.),
ıhlamur (Tilia sp.), mürver (Sambucus ebulus), kartopu (Viburnum orientale) bazı
örneklerdir. Bunların hepsinin esas yayılış alanı aslında Karadeniz ekolojik bölgesidir.
İklimdeki değişimler bazı türlerin yayılış alanlarını sığınaklarla sınırlandırmış ve bu
sınırlandırılmış yayılışlar genetik varyasyonun azaldığı popülasyon darboğazlarına yol
açmıştır. İklim değişimlerinin bu sığınak alanlarından hızlı bir göçe izin verdiği
durumlarda, bu bitki türleri yeni alanlarda çok hızlı bir şekilde topluluk oluşturmuşlardır
(Avcı 2014c; Fotoğraf 30; Fotoğraf 30).
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Fotoğraf 29. Toros dağlarında bitkilere sığınma alanı oluşturan vadilere örnek.
Pleistosen’de buzul ve buzularası dönemlerin tekrarlanması, bitki örtüsünün de yaşanan bu
değişikliklere uyum göstermesi gerektirmiştir. Bu süreç Türkiye florasında kısa mesafelerde
önemli değişimlerin görülmesine yol açtığı gibi, floranın çeşitlenmesini de beraberinde
getirmiştir. Özellikle kuzey ve güneydeki dağlık alanlardaki korunaklı vadi içleri, bazı
bitkilerin sığınma alanları olarak görev yapmıştır (Foto M. Avcı).
Son Buzul Çağı sonrasında da iklimde bazı değişimler söz konusu olmuştur. Ancak
bunların şiddeti Pleyistosen içinde söz konusu olan değişimler kadar değildir. Avrupa’da Küçük
Buzul Çağı olarak anılan dönemde (MS 1570-1900), yıllık ortalama sıcaklıklar
günümüzdekinden yaklaşık 1°C daha düşüktür ve bu değişimlerin de Anadolu’daki vejetasyonu
etkilediği düşünülmelidir. Ancak Kuvaterner’in ikinci kısmında yani Holosen’de en önemli
etkiyi insanın yaptığı açıktır. Özellikle ormanların yayılış alanlarında ve bozkırların
floristik komposizyonlarında ortaya çıkan değişimler, Anadolu’nun binlerce yıl gerilere
uzanan yerleşim tarihi ile yakından ilişkilidir. Günümüzde artık orman sahalarının yayılış
alanları daralmış, çoğu yerde doğal bozkırların yayılış alanları antropojen bozkırlara
karışmış ve ormansız coğrafî görünümler yaratılmıştır (Şekil 37). Türkiye’nin Holosen
vejetasyonu ile ilgili yapılan çok sayıda araştırma, hem doğal koşullardaki değişimi hem de
özellikle insanın doğal bitki örtüsü üzerindeki etkisini açık olarak ortaya koymaktadır
(Bottema ve Woldring, 1984; Eastwood ve ark., 1998; Vermoere ve ark., 2000; Asouti,
2003; Emery-Barbier ve Thiébault, 2005; Kaniewski ve ark., 2008; Bakker ve ark., 2012;
Avcı 2014c).
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Fotoğraf 30. Toros dağlarında esas yayılış alanı Karadeniz kıyıları olan nemcil
bitkiler. Anadolu'nun güneyinde Toros dağları günümüzde yayılış alanı Karadeniz
ekolojik bölgesi olan kayın (Fagus orientalis), fındık (Corylus avellana), porsuk (Taxus
baccata), kızılcık (Cornus sp.), ıhlamur (Tilia sp.) vb. gibi çok sayıda bitkiye ev sahipliği
yapar. Bunun temel nedeni iklim değişimleridir (Foto M. Avcı).
Yukarıda belirtilen tüm bu değişikliklerin bir sonucu olrak şekillenen Türkiye’nin
günümüzdeki orman formasyonunu meydana getiren belli başlı ağaç türleri bu formasyonların
özelliğine göre değişiklik göstermektedir (Şekil 37). Ülkenin kuzeyini kaplayan nemli
orman formasyonunun esas elemanı olan kayına (Fagus orientalis) yaklaşık 1200-1500
metrelere kadar yağış talebi fazla olan sapsız meşe (Quercus petraea), saplı meşe (Q.
robur), Istranca meşesi (Q. hartwissiana) gibi meşe türleri ile kestane (Castanea sativa),
gürgen (Carpinus betulus), ıhlamur (Tilia argentea ve Tilia rubra subsp. caucasica) ve
akçaağaç (Acer trautvetteri ve A. campestre) gibi türler eşlik eder.
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Şekil 37. Günümüzde Türkiye’de bitki formasyonlarının yayılışı (Avcı 2014c).

Bu ormanların ormanaltı formasyonu yine nemcil, türce çeşitli ve yoğundur. Nemli
ormanlar daha yukarılarda çoğunlukla kışın yapraklarını dökmeyen kozalaklı ağaçlardan
oluşur. Doğu Karadeniz’de ladin (Picea orientalis), kafkas göknarı (Abies
nordmanniana subsp. nordmanniana) ve bazı alanlarda sarıçam (Pinus sylvestris) bu
toplulukların belirgin ağaçlarındandır. Orta ve Batı Karadeniz’de göknar ormanlarını Uludağ
göknarı (A. nordmanniana subsp. bornmuelleriana), Kazdağları’ndaki göknar ormanlarını
ise Kazdağı göknarı (A. nordmanniana subsp. equi-trojani) oluşturur.
Kuru ormanların çok büyük kısmını meydana getiren meşeler içindeki belli başlı bitki
türlerinin ortak özellikleri ise kuraklığa dayanıklı olmalıdır. Bunlar arasında tüylü meşe
(Quercus pubescens), palamut meşesi (Q. ithaburensis subsp. macrolepis), mazı meşesi
(Q. infectoria), makedonya meşesi (Q. trojana), kermez meşesi (Q. coccifera), pırnal
meşesi (Q. ilex) ve bozpırnal meşesi (Q. aucheri) gibi meşe türleri Anadolu’nun daha çok
batısında ve Toroslarda ortaya çıkar. Anadolu’nun iç kesimlerinde daha karasal olan
sahalarda görülen kuru orman topluluklarındaki meşeler çoğunlukla tüylü meşe (Quercus
pubescens), mazı meşesi (Q. infectoria), İran palamut meşesi (Q. brantii), Lübnan meşesi
(Q. libani) ve İspir meşesi (Q.macranthera subsp. syspirensis) gibi türler ile temsil edilir.
Torosların yüksek kesimlerinde sedir ya da bilinen diğer adıyla katran ağacı (Cedrus libani)
ve Toros göknarı (Abies cilicica) ormanlar kurar. Ardıçlar (Juniperus excelsa ve J.
foetidisssima) daha çok kuru orman formasyonu içinde ortaya çıkan diğer türlerdir (Avcı
2014c; Fotoğraf 31).

Fotoğraf 31. palamut meşesi (Q. ithaburensis subsp. macrolepis) yayılış alanı kuru
orman sahaları olan kurakçıl meşe türlerinden birisidir (Foto. M. Avcı).
Metinde geçen bazı terimlere ait açıklamalar:
Detritik: Yerkabuğunu oluşturan kayaçların çözülme ya da çeşitli etmenlerce
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aşındırılıp parçalanması sonucu oluşan malzemeye verilen isim.
Epirojenik hareket: Genellikle düşey doğrultuda ve yavaş şekilde meydana gelen
ve yerkabuğu parçalarında yükselme, alçalma, çanaklaşma, kubbeleşme ve çarpılmaya yol
açan hareketler. Yatay olarak çok geniş alanları (kıtalar gibi) etkiler.
Fasiyes: Kayaçların meydana geldiği ortam koşullarının bütününü ifade eden terim.
Jeosenklinal: Kıtalar arasında veya kenarında yer alan, içinde çok kalın depoların
biriktiği, dip kısmı hareketli, derin, çizgisel çanaklaşma alanı. Bu tektonik çanaklar
yüzlerce km uzunluğa sahiptir. Bir jeosenklinal tek bölümden oluşabildiği gibi, birbirine
paralel birkaç bölüme ayrılmış da olabilir. Bu çanaklaşma alanlarının içindeki depolar
yan basınçların etkisiyle sıkışır, kıvrılır, yükselir ve kıvrımlı dağların temelini oluşturur.
Klad: Canlılarda soyağacını oluşturan her bir kola verilen isim.
Kolşik: Avrupa-Sibirya flora bölgesi, Türkiye’de bu bölge Karadeniz (Öksin) ile
temsil edilir. Karadeniz sahası bütün kuzey Anadolu’yu içine alarak Kafkaslar’ın batı
bölümüne kadar uzanır. Karadeniz sahasının Melet Irmağı’nın doğusunda kalan kısmına,
Gürcistan’ın antik adı olan Colchis’e atfen Kolşik denir.
Megatermik bitkiler: Yetişme ortamlarında yüksek sıcaklık isteyen bitkiler.
Mezotermik bitkiler: Yetişme ortamlarında orta derecede sıcaklık isteyen bitkiler.
Messiniyen tuzluluk krizi: Günümüzden yaklaşık 5,96-5,33 milyon yıl önce Geç
Miyosen’de, Akdeniz iç havza haline gelmiş ve 2 km kalınlığında evaporit çökelimi
gerçekleşmiştir. “Messiniyen tuzluluk krizi” olarak bilinen olay, Akdeniz Havzası’nın
coğrafi özelliklerinde önemli sonuçlara yol açmış, organizmalarda türleşme ve
farklılaşma süreçlerine neden olmuştur.
Molas: Kalınlığı çok fazla olan kaba, gevşek ve kireçtaşı-kil çimentolu
kumtaşlarından meydana gelen depo. Beyaz, kırmızı ve yeşil renkli olabilir.
Neotetis: Tetis Okyanusu’nun Triyas’tan sonra ortaya çıkan ve daha sonra da
ortadan kalkan bölümüne verilen isim. Genel olarak Mesozoik-Erken Tersiyer okyanusu
olarak kabul edilir.
Paleotetis: Tetis Okyanusu’nun Geç Permien’de oluşan ve Triyas sonunda yani
Mezozoyik başında ortadan kalkan bölümüne verilen isim. Genelde Paleozoyik -Erken
Mezozoyik okyanusu olarak kabul edilir.
Palinoflora: Bir kayaç ünitesindeki tüm bitki kaynaklı palinomorfları ifade eden
terim. Bazen mikroflora olarak da kullanılır.
Palinomorf: Palinolojik çalışmalara konu olan mikroskobik, dayanıklı hücre
duvarına sahip organik yapıları oluşturan kalıntılar içeren çiçektozu (polen), spor ve diğer

asit ortamda çözülmeyen mikrofosilleri tanımlamak için kullanılan terim.
Peri-Tetis: Tetis’i çevreleyen alanlar.
Plüvyal devre: Kendinden önce ve sonra gelen dönemlere nazaran iklim
koşullarının daha nemli olduğu devreler. Böyle devrelerde meydana gelen göllere de
“plüvyal göl” adı verilir.
Relikt: Jeolojik dönemlerde geniş yayılış alanına sahip iken, değişen iklim
koşullarına bağlı olarak bu yayılış alanlarını büyük ölçüde kaybeden ve günümüzde ancak
belli alanlarda ortaya çıkan bitki ve hayvan türlerine verilen isim.
Riftleşme: Yan basınçlar ile sıkışmaya bağlı olarak yer kabuğunun parçalanması ve ara
bloğun kenar bloklara göre yerkabuğunun bütün kalınlığı boyunca faylanıp çökmesiyle
oluşmuş uzun, çizgisel, derin çöküntü hendeğinin oluşması.
Sporomorf: Polen veya sporlarla dağılan fosiller için kullanılmaktadır.
Termofil: Sıcaklık isteği yüksek olan bitki.
Transgresyon: Östatik hareketler ve izostatik hareketler sonucunda genel taban
seviyesinin yükselmesiyle, kıyı bölgelerinde denizin yavaş şekilde karalara doğru
ilerlemesidir. Denizin yine yavaş bir şekilde karalardan çekilmesi ise “regresyon” olarak
ifade edilir.
Vikaryant: İki ayrık ama filogenetik olarak ilişkili tür. Bu ayrılma geçmişte meydana
gelen bir olay sırasında aynı atadan ayrılma şeklinde gerçekleşmiştir. Vikaryant olaylar ise
daha önceden birbirine bağlı olan popülasyonların tektonik, östatik, klimatik ve oşinografik
olaylar sonucunda coğrafi olarak ayrılmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) İklim değişimleri sırasında bitkilerin sığındıkları yerler arasında sayılabilecek
alanlara aşağıdakilerden hangisi bir örnek oluşturabilir?
a) Ergene ovası
b) Konya ovası
c) Toros dağlarında Göksu çayı vadisi
d) Büyük Menderes deltası
e) Seyhan deltası
2) Türkiye’de kömürlü Karbonifer arazileri içinde bitki kalıntıları aşağıdakilerden
hangisinde ortaya çıkar?
a) Muğla
b) İzmir
c) Zonguldak
d) Mersin
e) Trabzon
3) Alt Kretase bitkileri gelişim süreçleri bakımından aşağıdakilerden hangisi için
önem taşır?
a) Kayın gibi yayvan yapraklı ağaçların ortaya çıktığı dönemdir
b) Kayın gibi yayvan yapraklı ağaçların ortadan kalktığı dönemdir
c) Bu dönemde bütün bitkiler ortadan kalkmıştır
d) Bu dönemde otsu bitkiler ortadan kalkmıştır
e) Bu dönemde otsu bitkiler çoğalmıştır

4) Son buzul çağında Türkiye’de Plüvyal göllerin ortaya çıktığı alanlara
aşağıdakilerden hangisi örnektir?
a) Trakya
b) Asıl Ege Bölümü
c) Taşeli platosu
d) Konya Bölümü
e) Biga yarımadası
5) Aşağıdakilerden hangisinde günümüzde daimi kar sınırı daha yüksekten geçer?
a) Palandöken dağı
b) Uludağ
c) Antalya-Bey dağları
d) Bolkar dağları
e) Ilgaz dağları
6) Günümüzde Afrika’da yayılış gösteren ejder ağaçlarının fosilleri Türkiye’de
nerelerde ortaya çıkar?
7) Günümüzde Karadenizli bazı bitki türlerinin Toros dağlarında ortaya çıkışı nasıl
açıklanabilir?
8) Türkiye’de Holosen’e ait araştırmalar insanla ilgili hangi önemli sonucu ortaya
çıkarmaktadır?
9) Orta ve Batı Karadeniz Bölümlerinde hangi göknar türü yayılış gösterir?
10) Türkiye’de doğu ladinin yayılış alanı neresidir?

Cevaplar
1-c, 2-c, 3-a, 4-d, 5-a, 6-Batı Anadolu Miosen havzaları, 7-İklim değişimleri, 8-İnsanın
doğal bitki örtüsü üzerinde etkisi, 9-Uludağ/Batı Karadeniz göknarı, 10-Doğu Karadeniz.
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6. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİ: KARADENİZ EKOLOJİK
BÖLGESİ

Anahtar Kavramlar
Psödomaki: Akdeniz ikliminin etkisinin hissedildiği, ancak yaz kuraklığının azaldığı
ve yağış miktarının arttığı yerlerde kışın yapraklarını döken türler ile daima yeşil bitki
türlerinin birarada bulunduğu çalı topluluğu
Nemli ormanlar: Nem istekleri fazla olan ağaç türlerinden meydana gelen ve
çoğunlukla nemcil bir ormanaltı formasyonuna sahip orman topluluğu
Longos: Özellikle Karadeniz kıyılarında nemli orman sahalarında taban suyu
seviyesinin yüksek olması gibi yerel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan bitki topluluklarına
verilen isim
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Giriş
Karadeniz iklim tipinin egemen olduğu bu bölge bütünüyle Karadeniz kıyılarını ve
gerideki dağlık alanları kapsar (Atalay 2002). Karadeniz ekolojik bölgesi, Karadeniz
kıyılarında en batıda Marmara Bölgesi'nin kuzeyindeki kıyı dağlarını ve uzantılarını
içine alacak şekilde doğuya doğru uzanır. İstanbul Boğazı doğusunda Kocaeli yarımadasının
kuzey kesimi (su bölümü hattının kuzeyinde kalan kesim) ile devam eden bölge araya çeşitli
olukların girdiği dağ sıralarını yani Kuzey Anadolu dağ kuşağını içine alır. Kabaca doğu-batı
doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu dağları birden fazla dağ sırasından meydana gelir. Dağ
sıraları arasında akarsuların yerleştiği oluklar yer alır. Karadeniz Bölgesi'ni diğer bölgelerden
ayıran en önemli özellik, yıllık yağış miktarlarının fazlalığı yanında yaz yağış payının da fazla
olmasının neden olduğu Öksin flora elemanlarının bu alanda büyük yoğunluğa sahip
olmasıdır. Bölge diğer bölgelerden yoğun orman toplulukları ile farklılaşır. Bu
ormanların altında da kuzeyin etkisine açık yerlerde yoğun bir ormanaltı formasyonu
vardır. Çoğunlukla doğu-batı yönünde uzanan dağlar ile bunları birbirinden ayıran
oluklar, dağların sahip olduğu çeşitli özellikler yerel yetişme ortamları sağlamıştır. Bakı
ve yükselti nedeniyle ortaya çıkan değişimler de bu çeşitlilikte büyük rol oynar.

6.1. Karadeniz Bölgesinin Ekolojik Özellikleri
Karadeniz bölgesinin Karadeniz kıyılarından başlayarak dağların kuzeye bakan
yamaçları boyunca yaklaşık 1000 metrelere çıkan ve bu kuşağın üzerinde yer alan iğne yapraklı
ormanlar kuşağı oldukça fazla yağış alır. Bu nedenle yoğun bir orman formasyonuna sahiptir.
Dağların gerisindeki Karadeniz ardı bölge de ise orman örtüsünü meydana getiren bitki
türleri değişir. Tüm bu özellikler bir bütün olarak ele alındığında Karadeniz ekolojik
bölgesinin vejetasyon kuşaklarının çeşitli jeolojik zamanlarda oluşan formasyonlar üzerinde
gelişen topraklarda yayılış alanı bulduğu da görülür.
Bölgede Paleozoyik yaşlı formasyonlar genel olarak Kuzeybatı Anadolu (ÇatalcaKocaeli Bölümünde, Adapazarı doğusunda Çamdağ ve Zonguldak çevresi, Bartın-Amasra
çevresi, Safranbolu) ortaya çıkar (Şekil 38). Kambriyen arazilerinin yakın çevresinde
göreceli olarak daha yeni formasyonlara da rastlanmaktadır. Paleozoyik yaşlı formasyonlar
için ayırt edilebilen ikinci ve üçüncü dönem Ordovisiyen ve Silüriyen’dir. Bu
dönemlere ait formasyonlar, İstanbul Boğazı’nın her iki yakasında, Çatalca-Kocaeli
Bölümü’nde ortaya çıkar. Kocaeli Paleozoyik arazileri, İstanbul Paleozoyik alanlarının
devamındadır. Daha da doğuda Sakarya Paleozoyik’i bulunur (Yalçınlar 1951; Yalçınlar
1956; Altınlı 1968; Özgül 2012). Sakarya, Bolu-Ereğli arasında yer yer aflöre olan,
Paleozoyik formasyonlar daha doğuya doğru Araç-Tosya arasında, Amasya civarında geniş
bir alana yayılır. Ilgaz kristalin masifi olarak bilinen geniş yayılımlı masifin üst
kısımlarında Ordovisiyen- Silüriyen yaşlı Graptolitler bulunmuştur (Kalafatçıoğlu, 1975).
Çatalca yarımadasında ve Adapazarı’nın doğusunda Çamdağı’nda arkozlardan oluşan
Ordovisiyen ve Silüriyen arazisi, Safranbolu çevresinde kireçtaşı veya kuvarsit arakatkılı
şeyl, kuvarsitler, alacalı mil taşı ve şeyllerden meydana gelir (Kalafatçıoğlu 1975; Arpat ve
ark. 1978). Kuzeybatı Anadolu’da Hendek-Karasu arasında yer alan ve yaklaşık 400 km2
alan kaplayan Çamdağ Masifini oluşturan Paleozoyik kayaçlar alt kesimlerde arkoz,
kumtaşı, kiltaşı ve çamurtaşından oluşmaktadır. Çamdağ Masifinde Geç Silüriyen içinde
bazı palinolojik bulgular da tespit edilmiştir (Lakova ve Göncüoğlu, 2005). Alt Karbonifer
yaşlı araziler İstanbul çevresinde, kısmen Zonguldak-Amasra çevresinde, görülmektedir.
Ereğli-Zonguldak-Amasra havzasında, genellikle karasal fasiyeste yer alan Üst Karbonifer
arazilerinin en belirgin özelliği taşkömürü yatakları barındırmasıdır. Aynı zamanda bol bitki
fosilli ince taneli gölsel tortullar da bulunan bu alanlar, daha genç olan Permiyen arazisi
ile çevrilmiştir. Karasal kökenli Permiyen arazileri taşkömürü yatakları barındırırken,
denizel kökenli olanları daha çok kireçtaşı ve dolomit ihtiva ederler (Yalçınlar, 1951; Atalay,
1987, Özgül, 2012). İstanbul çevresindeki Paleozoyik arazileri içinde tespit edilen bazı bitki
fosilleri de söz konusudur. Bunlar Lepidostrobus brownii, Lepidodendron losseni,
Lepidendropsis sp. ve Asterocalamites sp. gibi fosillerdir. Kömürleşmiş kalıntılar Gümüşdere
Formasyonu üst kesitinde ve Uskumruköy Formasyonu içinde yer alır (Kaya 1971; Avcı
2014d).
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Şekil 38. Anadolu’nun kuzeyinde Paleozoik arazilerinin dağılışı (Avcı 2014d’den değiştirildi).

Jura yaşlı araziler, Istranca dağlarının kuzey yamaçlarında ve Küre (İsfendiyar)
Dağlarında yer alır. Buna karşılık Anadolu’daki dağların birçoğu Kretase yaşlı
formasyonlardan oluşmuştur. Ketin (1983), Kuzey Anadolu Dağları’na, gerçeği
aksettirmesinin bir göstergesi olarak “Kretase Dağları” adı verildiğini belirtmektedir.
Kretase yaşlı formasyonlar gerek Kuzey Anadolu Dağları’nda, gerekse Toros
Dağları’nda geniş alanlar oluşturmaktadır. Karadeniz Bölgesi’ndeki kıyı dağları büyük
ölçüde Kretase yaşlı arazilerden oluşmuştur. Batı Karadeniz Bölümü’nde EreğliZonguldak çevresinde Kretase yaşlı formasyonlar hakim iken, Orta Karadeniz Bölümü’ne
doğru Ayancık-Sinop çevresinde Jura ve Kretase yaşlı formasyonlar birarada
bulunmaktadır. Ereğli- Zonguldak çevresinin en belirgin özelliği, kömürlü Karbonifer
yaşlı formasyonları barındırmasıdır. Söz konusu alan zengin maden kömürü yatakları
ile bilinmektedir. Doğu Karadeniz Bölümü Jura’nın başlangıcında su altında kalmış (Lias
transgresyonu), ardından Kretase’nin sonuna kadar ise volkanik bir birikim alanı haline
gelmiştir (Ketin 1983; Avcı 2014d; Şekil 39; Şekil 40 ).

Şekil 39. Anadolu’nun kuzeyinde Mesozoik arazilerinin dağılışı (Avcı 2014d’den değiştirildi).

Şekil 40. Anadolu’nun kuzeyinde volkanik arazilerin dağılışı (Avcı 2014d’den

değiştirildi).

Türkiye bitki örtüsünü şekillendirmesi bakımından önemli olan ve II. Zaman’ın
son devri Kretase’ye ait ofiyolitler, Anadolu’nun kuzeyinde, özellikle orta ve doğu
kesimlerde yaygındır (Şekil 41). Orta kesimin güneyinde ofiyolitik melânj, metamorfik
temelle kesintiye uğrar. Buradaki ofiyolitler çoğunlukla serpantinleşmiş peridotit ve
harzburgitten (bir çeşit peridotit) oluşur. Geç Kretase ofiyolitik melânjı Kuzey Anadolu’da
doğuya doğru ortaya çıkar. Tokat Masifinde 200 km uzunluğundaki ofiyolitik melânj,
Alt Kretase pelâjik karbonatları üzerinde yer almaktadır. Bu ofiyolitik melânj değişmiş
bazalt, pelâjik ve neritik kireçtaşı, kumtaşı, şist ve serpantinitlerden meydana
gelmektedir (Robertson 2002). Doğu Karadeniz’in güneyinde çoğunlukla peridotitlerden
oluşan ofiyolit bindirme kabukları vardır. Peridoditler Geç Kretase’de Ankara-Erzincan
kenetinin (sütur) Munzur plâtformuna kadar güneye doğru sokulmuştur (Robertson 2002;
Avcı 2014d).

Şekil 41. Anadolu’nun kuzeyinde ofiyolitlerin dağılışı (Avcı 2014d’den değiştirildi).

Akarsuların vadileri boyunca uzanan veya denize ulaştıkları yerlerde meydana
gelen alüvyal düzlükler, depresyon tabanlarındaki birikim alanları, kıyı ovaları, dağların
etek kısımlarında görülen ve buradan çevreye doğru yayılan hafif eğimli düzlükler
Kuvaterner unsurlarının yer aldığı başlıca yerler olarak dikkati çeker (Kızılırmak ve
Yeşilırmak deltaları gibi. Şekil 42). Bu alanların büyük kısmının doğal bitki örtüsü tahrip
edilerek tarım alanlarına dönüştürülmüştür (Avcı 2014d).
Kuzey Anadolu Dağları’nın en batıdaki kesimini Istranca Dağları (Yıldız
Dağları) oluşturur. Bu dağlar Trakya’da kabaca kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır.
En yüksek yeri Mahyatepe (1031 m) olan Istranca Dağları’nın yüksek kesimleri çok
daha dar bir alanı kaplamakla beraber, yükseltisi 300 m dolayında olan plâto ve tepelik
alanlar, dağı oluşturan kristalen kütle nedeniyle bir bütünlük taşımaktadır (Kurter 1982).

Şekil 42.Anadolu’nun kuzeyinde Kuvaterner arazileri (Avcı 2014d’den değiştirildi).
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Kuzey Anadolu Dağları, Batı Karadeniz Bölümü’nde üç dağ sırası ve bunların
arasında yer alan iki oluktan meydana gelmiştir. Kıyıdaki dağlar İsfendiyar (Küre) Dağları
adıyla bilinir. İsfendiyar Dağları batıya doğru yüksekliğini kaybederek ve Akçakoca
Dağları (Kızıltepe 1487 m), Kaplandede Tepesi (1168 m) gibi tepeler halinde Adapazarı
ovasına doğru uzanır. İsfendiyar Dağları ve batı uzantılarının oluşturduğu dağ sırası, bir
oluk ile güneydeki ikinci dağ sırasından ayrılmıştır. Oluğun doğu yarısında Kızılırmak’ın
bir kolu olan Gökırmak Vadisi yer alır. Kuzey Anadolu Dağları’nın Batı Karadeniz
Bölümü’ndeki ikinci dağ sırasını Ilgaz Dağları oluşturur. Ilgaz Dağlarını kuzeyden
(Gökırmak Vadisi) ve güneyden sınırlayan (Devrez Çayı Vadisi) oluklara sokulan denizel
etkiler iklim koşullarında yerel değişikliklere yol açar. Ilgaz Dağları doğuya doğru
Elekdağı-Saraycık kütlesi ile devam eder. Ilgaz Dağları güneyinde oluğa Kızılırmak’ın bir
kolu olan Devrez Çayı yerleşmiştir. Kuzey Anadolu Dağları’nın üçüncü sırasını
Köroğlu Dağları ve batıya doğru uzantıları meydana getirmektedir (S. Avcı 2014).
Kuzey Anadolu Dağları Orta Karadeniz Bölümü’nde 3 dağ sırası, 2 oluk
özelliğini koruyamaz. Kızılırmak ve Yeşilırmak deltalarının doğusunda Canik Dağları yer
alır. Kıyı sıra dağlarını iç kesimden Kelkit Çayı vadisi ayırır ve yükseltisi fazla olmayan
ikinci bir sıra ortaya çıkar. Bu sıra en batıda Tavşan Dağı (1909 m), doğusunda Amasya
Akdağ (Kocacık 2044 m) ve Sakarat Dağı (Camitepe 1956 m) ile devam eder.
Yeşilırmak’ın Tozantı Çayı kolu, bu kütleleri daha güneydeki yüksek kesimden
ayırmaktadır. Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesimlerindeki dağlar, batıdan doğuya doğru
Deveci Dağları (1907 m), Yıldız Dağları (2552 m), Asmalı Dağ (2416 m) ve Tekeli
Dağ (2643 m)’dır. Kuzey Anadolu Dağları’nın doğu kesiminde iki dağ sırası yer alır.
Bunlardan kıyı kuşağındakiler batıdan doğuya doğru Giresun Dağları, Gümüşhane Dağları,
Trabzon Dağları, Zigana Dağları ve Rize Dağlarıdır. Gümüşhane Dağları ile Trabzon
Dağları arasına Harşit Çayı yerleşmiştir. Kıyı dağları ile iç sıralar arasında Kelkit-Çoruh
Vadileri yer almaktadır. Bu vadinin güneyinde iç bölgeler ile Karadeniz Bölgesinin
sınırını oluşturan dağlar kıyı dağlarına paralel olarak uzanır (S. Avcı 2014).
Karadeniz ekolojik bölgesinin iklim özellikleri de her yerde aynı özellikleri
göstermez. Hem kıyı bölgesi hem de Karadeniz ardı bölgede iklim özellikleri farklılaşır.
Kıyı bölgesindeki dağlık alanların deniz etkisinde kalan alçak kesimlerinde yaklaşık 1000
metrelere kadar nemli ve ılıman, dağlık alanların yüksek kesimlerinde ise nispeten daha
soğuk ve nemli özellikler ortaya çıkar.
Kış mevsimini temsil eden Ocak ayı sıcaklık ortalamaları, Karadeniz
kıyılarında 5°C’nin üzerindedir (Zonguldak 6,1°C; Sinop 6,8°C; Samsun 7,0°C;
Trabzon 7,4°C; Rize 6,5°C). Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerine geçildiğinde
Ocak ayı sıcaklık ortalamaları 0°C’nin altına iner (Kastamonu -0,8°C; Çorum 0,4°C; Gümüşhane -1,9°C). Temmuz ayında sıcaklık ortalamaları Marmara ve
Karadeniz kıyılarında 20-25°C arasındadır. Bu değerler Doğu Karadeniz bölümünün
iç kesimlerinde belirgin olarak azalır (Şekil 43).
Karadeniz ekolojik bölgesinde kıyı ve iç kesimler arasında vejetasyon devresinin
(yetişme mevsimi) süresi de farklıdır. +8°C sıcaklık kriterine göre kıyılarda 220, hatta

Doğu Karadeniz kıyılarında 240 gün süren vejetasyon dönemi iç kesimlere geçildiğinde
belirgin olarak azalır. İç kesimlerle kıyılar arasında bu bakımdan ortaya çıkan fark, bazı
alanlarda 1 ayı bulur. Örneğin Doğu Karadeniz kıyılarında vejetasyon devresinin süresi
240 gün dolayında iken iç kesimlerde bu süre 200 güne iner. Batı Karadeniz kıyılarında
yaklaşık 220 gün olan vejetasyon devresinin süresi, Köroğlu dağlarının güney
yamaçlarına geçildiğinde 180 gün kadardır. Aynı şekilde kıyılarda alçak kesimlerden
dağların yüksek kesimlerine çıkıldıkça da vejetasyon devresinin süresi kısalır. Vejetasyon
devresinin süresi bakımından ortaya çıkan bu farklılıklar, vejetasyon devresinin başlangıcı
ve bitişi için de söz konusu olur. Bölgede vejetasyon devresinin en erken başladığı yerler
kıyılardır. Buralarda Nisan ortalarında başlayan vejetasyon devresi iç kesimlerde yaklaşık
15 gün daha geç başlar ve Mayıs başını bulur. Buna karşılık iç kesimlerde vejetasyon
devresi daha erken tarihlerde son bulur. Vejetasyon dönemi Kuzeydoğu Anadolu
platolarında 15 Ekim, kıyı dağlarının yüksek kesimlerinde Ekim sonu gibi biterken,
kıyılarda ise vejetasyon devresinin sona ermesi Kasım ortalarını bulur. Bu durum bitki
örtüsünün hem floristik bileşimi hem de dağılışını etkiler (Atalay 1976).
Bilindiği gibi Karadeniz kıyıları Türkiye’nin en yağışlı sahalarıdır. Ancak hem
kıyı boyunca hem de kıyılar ile iç kesimler arasında yağışın dağılışı bakımından farklar
vardır. Yağış Karadeniz kıyılarında birçok yerde genellikle 1000 mm’den fazladır (Kumköy
[İstanbul] 831,4 mm; Zonguldak 1236,2 mm; İnebolu 1026,2 mm; Ordu 1042,4 mm).
Yağış miktarı özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında çok yüksektir (Rize 2238,7 mm; Hopa
2224,4 mm). Ancak Giresun 1263,6 mm, Trabzon 831,3 mm kadar yağışa sahiptir.
Karadeniz kıyılarından iç kesimlere geçilince yağış miktarı belirgin şekilde azalır. İç
kesimlerde yer alan Bolu 542,4 mm, Kastamonu 482,1 mm, Merzifon 434,9 mm,
Gümüşhane 465,7 mm, Artvin 718,4 mm yağış alır ( Avcı 2014a).
Yıllık ve mevsimlik yağışlarda, yıldan yıla değişkenliğin en düşük olduğu bölge
Karadeniz bölgesidir. Karadeniz kıyılarında (Trakya’nın Karadeniz kıyılarının bir kısmı
hariç) yıllık yağışların yıldan yıla değişkenlik oranı % 17’dir. Kış mevsimindeki
yağışlarda değişkenlik Karadeniz Bölgesi’nde % 30 civarındadır. Yaz yağışlarındaki
değişkenlik ise % 25-55 arasındadır (Türkeş 2010).
Türkiye’de yıllık ortalama bağıl nemliliğin dağılışı incelendiğinde, yıl boyunca
Karadeniz’den gelen nemli hava kütlelerine açık olan Karadeniz kıyılarımızda, bu
değerlerin yüksek olduğu görülür (% 60-65).
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Şekil 43. Karadeniz bölgesinin kıyı ve iç kesimlerde yer alan bazı istasyonlarının yağış ve
sıcaklık özellikleri

Doğu ve Batı Karadeniz kıyı bölgeleri, Erinç formülüne göre (Erinç, 1984);
yağış etkinlik indisinin (I) 40’dan fazla olduğu alanlardır. Bu sahalar nemli alanlardır ve
en yüksek değerlere Doğu Karadeniz kıyılarında ulaşılır. Nemlilik, kıyı gerisinde yükselen
dağlarda daha da artar. DiğerKaradeniz kıyılarından iç kesimlere geçildiğinde ise indis
değerleri 40’ın altına düşer, yani bu sahalar yarı nemli alanlar olarak belirir (yarınemli
sahalarda indis değerleri 23- 40 arasındadır).
Karadeniz ekolojik bölgesinin toprakları da çeşitlilik gösterir. Karadeniz
Bölgesi’nde yağışın fazlalığı topraktaki pH değerlerinin 7’nin altında olmasına yol
açmıştır. Karadeniz topraklarının büyük bölümü asidik özellik taşımaktadır. Bölgenin en
yaygın toprak tipini, organik madde içeriği yüksek, asit reaksiyonlu kahverengi orman
toprakları ile gri kahverengi podzolik topraklar oluşturmaktadır (Şekil 44). Kahverengi
orman toprakları Batı Karadeniz Bölümü’nün büyük kesiminde ve Orta Karadeniz
Bölümü ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde Yeşilırmak ve kollarının havzalarında yüksek
kesimlerde ve Çoruh vadisinin güney yamaçlarında yayılış göstermektedir. Bu topraklar

İnebolu-Sinop arasında İsfendiyar (Küre) dağlarının kuzey eteklerinde kıyıya kadar
hakim toprak tipini meydana getirir. Gri kahverengi podzolik topraklar daha çok
Karadeniz Bölgesi’nde birinci sırayı oluşturan kıyı dağları üzerinde yayılış gösterirken,
yağışın 1000 mm’den fazla olduğu yerlere kırmızı sarı podzolik topraklar gelişme
göstermiştir. Buna göre Karadeniz Bölgesi’nin batısında Düzce- Bartın arasında,
Karadeniz’e bakan kuzey yamaçlarda, Ilgaz dağlarının yüksek kesimlerinde ve Ordu-Artvin
arasındaki dağların kuzey kesimlerinde kırmızı sarı podzolik topraklar yer almaktadır. Bu
topraklar tipik kırmızı renkleri, üst horizonlarda yüksek organik madde içerikleri yanında,
yüksek demir ve alüminyum oranları ile killerin yıkanarak alt horizonlarda birikmesiyle
tanımlanırlar (Dizdar 2003).

Şekil 44. Karadeniz ekolojik bölgesinde belli başlı toprak tipleri.

Karadeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren bir diğer toprak tipi kestanerengi
topraklardır. Ilgaz dağlarında, Orta Karadeniz’de kuzey kesimden güney kesime geçiş
bölgesinde, Doğu Karadeniz Bölümü’nde ise Bayburt ovasının güneydoğusunda Kop
dağları üzerinde kestanerengi topraklar yer almaktadır. Söz konusu topraklar, bölgenin
diğer topraklarından yüksek pH’sı ve kireç içeriğiyle ayrılabilmektedir (Dizdar 2003).
Bolu-Samsun arasında genellikle dağlık alanlarda, Ordu-Artvin arasında ise
dağların güney yamaçlarda kısmen yayılış gösteren kahverengi topraklar, Kelkit çayı
vadisinin yukarı çığırında ve Bayburt ovasının güneyindeki dağlar üzerinde görülmektedir.
Bu topraklar yüksek organik madde içeriğine sahiptir. Üzerindeki yoğun bitki örtüsü,
erozyon etkisinden korunmalarını sağlamaktadır (Dizdar 2003).
Doğu ve Orta Karadeniz Bölümü’nde sınırlı alanlarda görülen kireçsiz
kahverengi orman toprakları, Batı Karadeniz Bölümü’nde Köroğlu dağlarının batı
yarısında kuzey ve güney yamaçlarda ve Bolu ovası çevresinde yayılışa sahiptir.
Kireçsiz kahverengi orman toprakları, Karadeniz ekolojik bölgesinin batısında kalan
Çatalca-Kocaeli Bölümü ile Istranca dağlarının da esas topraklarını oluşturmaktadır.
Istranca dağlarının yüksek kesimlerinde ise kahverengi orman toprakları yayılış
gösterir. Terkos gölünün güneyinde kalan alanda rendzinalar ortaya çıkar.
Rendzinalar ve kireçsiz kahverengi orman topraklarının bulunduğu yerler çoğunlukla
meşe ormanları ile kaplıdır (Dizdar 2003).
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Doğu Karadeniz dağlarının 2000 m’nin üzerinde kalan yerler ile güneye bakan
kesimleri yüksek dağ çayır toprakları olarak ayrılmıştır. Söz konusu topraklar çok
çeşitli anakaya üzerinde bozuk drenaj ve soğuk iklim koşulları altında meydana gelmiştir
(Dizdar 2003).
Bölgedeki akarsuların taşkın yatakları boyunca ve Kızılırmak ile Yeşilırmak’ın
Karadeniz’e döküldüğü yerde gelişen Bafra ve Çarşamba deltalarında alüviyal topraklar
yer almaktadır. Geçirimsiz tabakaların varlığı yer yer taban suyu seviyesinin yükselmesine
neden olur. Bu alanlarda ise hidromorfik topraklar meydana gelir. Özelikle Bafra ve
Çarşamba deltalarında görülen bu topraklar, yüksek su seviyesi oksijenin barınabileceği
boşlukları doldurduğu için profilde grimsi-mavimsi renklerin oluşmasına yol açmaktadır.
Bölgede sınırlı yayılış gösteren organik topraklara Bolu çevresinde Yeniçağa
depresyonu gibi taban suyu seviyesi yüksek, dışa akışı olmayan çukur alanlarda
rastlanılmaktadır (Dizdar 2003).

6.2. Karadeniz Ekolojik Bölgesini Meydana Getiren Alt Bölgeler
Karadeniz ekolojik bölgesinin sahip olduğu tüm bu özellikler dikkate alındığında,
1. Kıyı Bölgesi
2. Karadeniz Ardı Bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılabileceği görülür
(Atalay 2002).

6.2.1. Kıyı Bölgesi
Karadeniz kıyı dağlarının kuzey kesimini kapsayan kıyı bölgesinin yaklaşık 1000
m'ye kadar yükselen alt kesiminde kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı
ağaçlardan oluşan ormanlar yaygındır. Bu ormanlar en batıda Istranca dağlarının kuzey
yamaçlarından başlar ve doğuda Doğu Karadeniz kıyı dağlarınının tüm kuzey yamaçları
boyunca uzanır. Ancak bu ormanların tahrip sahalarını çoğu yerde psödomaki adı
verilen bir çalı formasyonu kaplar. Kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaçlardan
oluşan orman kuşağının üstünde de iğne yapraklı ağaçlardan oluşan orman katı ortaya
çıkar. Dolayısıyla Karadeniz kıyı dağlarının kuzeye açık olan yamaçlarında aşağıdan
yukarıya doğru aslında çoğu zaman dört vejetasyon kuşağı ayırd edilebilir:
1- Orman tahrip alanlarında ortaya çıkan çalı formasyonu (psödomaki)
2- Kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlar
3- İğne yapraklı ağaçlardan oluşan
ormanlar 4- Alpin bitkiler kuşağı

6.2.1.1. Karadeniz Kıyılarındaki Çalı Formasyonu
Karadeniz kıyıları boyunca uzanan kışın yapraklarını döken yayvan yapraklı

ağaçlardan oluşan ormanların tahrip edildiği yerlerde çalı formasyonu gelişmektedir.
Marmara bölgesinin tüm kuzey kıyılarından başlayıp doğuda Karadeniz bölgesinin kuzey
kıyılarını da içine alacak şekilde ortaya çıkan bu çalı formasyonuna, psödomaki
formasyonu adı verilir (Fotoğraf 32). Bu durum Akdeniz ikliminin etkisinin Karadeniz
kıyılarına doğru sokulmasıyla ilgilidir. Ancak daha nemli iklim koşulları dolayısıyla yaz
kuraklığının azalmasının bir sonucu olarak da yaz kış yapraklarını dökmeyen maki
elemanları ile birlikte kışın yapraklarını döken bazı bitki türleri bir arada bulunur. Bu
konuda yaz yağışları oranının artmasının da önemi vardır. Yani Akdeniz ikliminin etkisinin
azalarak görüldüğü Marmara ve Karadeniz kıyılarında hem maki elemanları, hem de
Karadeniz ikliminin neden olduğu yaz yağışları oranındaki artış nedeniyle kışın
yapraklarını döken daha nemcil karakterdeki bazı bitki türleri yetişir. İşte Akdenize ait
maki elemanları ile Karadeniz etkisini yansıtan nemcil ve kışın yapraklarını döken
ağaççıkların bir arada bulundukları bu bitki topluluklarına psödomaki formasyonu adı
verilir. Psödomaki sahalarında yetişme devresi, maki sahalarına oranla daha kısadır.
Çünkü maki sahalarında kış sıcaklık değerleri çok alçalıp yetişme devresini kesintiye
uğratmadığından bitkiler vejetatif faaliyetlerini bu mevsimde de devam ettirmektedir.
Ancak psödomaki sahalarında kış mevsimi kendini daha kuvvetli hissettirmektedir.
Böylece bazı bitkiler de yapraklarını dökmektedir (Dönmez 1985; Avcı 2014e).
Psödomaki formasyonu içinde görülen maki elemanları arasında funda (Erica
arborea), kocayemiş (Arbutus unedo), sandal (Arbutus andrachne), kermez meşesi
(Quercus coccifera), delice (Olea europaea var. oleaster), akçakesme (Phillyrea latifolia),
laden türleri (Cistus sp.), defne (Laurus nobilis), erguvan (Cercis siliquastrum), menengiç
(Pistacia terebinthus), katırtırnağı (Spartium junceum), mersin (Mrytus communis) ve
katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) sayılabilir. Kışın yapraklarını döken türlere ise kızılcık
(Cornus mas), geyik dikeni (Crataegus monogyna), fındık (Corylus avellena), muşmula
(Mespilus germanica), böğürtlen türleri (Rubus sp.), yabani elma (Malus sylvestris),
yabani erik (Prunus spinosa) örnek verilebilir (Dönmez 1985; Avcı 2014e). Karadeniz
kıyılarında bu çalı toplulukları içine bazı yerlerde kurtbağrı (Ligustrum vulgare), ayı
üzümü (Vaccinium arctostaphylos), çobanpüskülü (Ilex aquifolium), ormangülü
(Rhododendron ponticum) gibi çalı türleri ile kabalak (Petasites hybridus) gibi yaygın bazı
ot türleri de karışır (Fotoğraf 33).
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Fotoğraf 32. Karadeniz kıyılarında orman tahrip sahalarını kaplayan psödomaki
formasyonu.

Fotoğraf 33. Karadeniz kıyılarında ormanaltında sık rastlanan çalı türlerinden birisi
ormangülü (Rhododendron ponticum)’dur (Foto. M. Avcı).

6.2.1.2. Kışın Yapraklarını Döken Yayvan Yapraklı Ağaçlardan
Oluşan Ormanlar
Türkiye’de özellikle Karadeniz bölgesinde kıyı dağlarının ve Marmara
bölgesindeki dağlık alanların kuzeye bakan yamaçlarında geniş yayılış alanı bulan bu
ormanlar aynı zamanda nemli ormanlar olarak da tanımlanır. Bunların temel özelliklerinden
birisi yoğun bir ormanaltı formasyonuna da sahip olmalarıdır. Yayılış alanlarında her ne
kadar bazı farklılıklar gösterirlerse de nemli ormanları oluşturan türlerin hemen hepsi
Öksin türlerden oluşur. Bu türler arasında en dikkat çekici olanı kayındır. Kayın nemli
ormanların yayılış alanlarının belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılan türlerden de
birisidir. Kuzey yarım kürenin ılıman ve serin bölgelerinde saf ya da karışık orman

toplukları oluşturan kayının sadece iki türü Karadeniz ekolojik bölgesi ormanlarının
özellikle kıyı kuşağında ortaya çıkar. Bunlardan Avrupa kayını (Fagus sylvatica)
ülkemize Balkanlardan sokulur ve Trakya’da Istranca dağlarında yayılış gösterir. Doğu
kayını (Fagus orientalis) ise Karadeniz kıyılarındaki dağların hemen hemen yaklaşık
800-1000 metrelere kadar tüm kuzey yamaçlarında ortaya çıkar. Bütün kuzey Anadolu
dağlarının Karadeniz’e bakan kuzey yamaçlarında bazen saf, bazen de kışın yapraklarını
döken diğer nemcil ağaç türleri ile beraber karışık ormanlar oluşturur (Avcı 2014e;
Fotoğraf 34).
Karadeniz kıyılarındaki kışın yapraklarını döken çeşitli ağaç türlerinin oluşturduğu
bu kıyı kuşağı ormanlarında hakim olan ağaçlardan birisi de meşelerdir. Yayılış alanı
Doğu Karadeniz ile sınırlı olan Doğu Karadeniz meşesi (Quercus pontica), sapsız meşe (Q.
petraea), saplı meşe (Q. robur), Istranca meşesi (Q.hartwissiana) ve Macar meşesi (Q.
frainetto) gibi nemcil meşe türleri, nemli orman toplulukları içinde çoğunlukla yayılış
alanı bulan türlerdir. Türkiye’de Karadeniz kıyı kuşağında nemli ormanlar içinde
rastlanan diğer türler arasında ıhlamur (Tilia tomentosa), kestane (Castanea sativa),
gürgen (Carpinus betulus ve Carpinus orientalis), akçaağaç türleri (Acer trautvetterikayın gövdeli akçaağaç; Acer campestre-ova akçaağacı; Acer platanoides-çınar yapraklı
akçaağaç gibi) sayılabilir.

Fotoğraf 34. Doğu kayını (Fagus
orientalis) Karadeniz kıyılarındaki dağların
hemen hemen yaklaşık 800-1000 metrelere kadar
tüm kuzey yamaçlarında ortaya çıkar. 35-40
metreye kadar boylanabilen ve kışın yaprakları
döken nemcil ağaç türlerinden birisidir. Doğu
kayının genel coğrafi yayılışı Bulgaristan,
Türkiye, Kafkasya ve İran’dır. Türkiye’de kışın
yapraklarını döken ağaçlar arasında meşeden
sonra en yaygın türdür. Ülkemizdeki en geniş
yayılış alanı Karadeniz bölgesidir.

Nemli ormanlar, tahrip edilmedikleri yerlerde Karadeniz kıyılarından başlar ve
dağların bütün kuzey yamaçlarında 800-1000 metrelere kadar çıkar. Bunların hemen hepsi
kışın yaprağını döken türlerdir. Batıda Istranca dağlarının kuzey yamaçlarından doğuda
Hopa’ya kadar uzanırlar. Özellikle batı ve orta Karadeniz bölümlerinde kayın,
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kestane, gürgen ve ıhlamurdan oluşan karışık ormanlar, yoğun topluluklar oluşturur.
Nemli ormanlar Kocaeli yarımadasının kuzeyi boyunca da temsil edilir. Buralarda nemli
ormanlar çok yoğun topluluklar oluşturur. Bu topluluklar içinde en yaygın olarak ortaya
çıkan ağaç ise yine kayındır. Bu ormanların alt katına sokulan ormanaltı türlerinin
birçoğu da Avrupa-Sibirya flora bölgesine ait türlerdir. Mor çiçekli ormangülü
(Rhododendron ponticum), sırımbağı (Daphne pontica), çobanpüskülü (Ilex aquifolium),
ayı üzümü (Vaccinium arctostaphylos), şimşir (Buxus sempervirens), fındık (Corylus
avellana) ve kızılcık (Cornus mas ve C. sanguinea), muşmula (Mespilus germanica) gibi
çalı türleri yanında sarmaşıklar (Hedera helix ve H. colchica) yaygın türleridir (Avcı 2014e).
Bu ormanlar en batıda Istranca dağlarının kuzey yamaçlarından başlar. Burada
zirveden kıyıya yakın sahalar tamamen nemli ormanların yayılış alanıdır ve bitki türlerinin
çoğunu Öksin flora elemanları oluşturur. Bu sahalar Karadeniz’in nemli hava
kütlelerinin etkisinde olduğundan Trakya’nın en fazla yağış alan yerleridir. Istranca
dağları üzerinde nemli ormanların kuzeydeki yayılış alanlarında da yağış miktarları
800 mm’nin üzerindedir. Bu değerler, yükseldikçe 1000 mm’nin üzerine çıkar. Doğu
kayını hakim eleman olmakla birlikte, çeşitli meşe türleri de yaygın ağaçlar arasındadır.
Orman altında ormangülü (Rhododendron ponticum) ve çoban püskülü (Ilex aquifolium)
dikkat çekicidir.
Bartın-Sinop arasında bu ormanlar İsfendiyar (Küre) dağlarının kuzey yamaçlarında
da yoğun topluluklar meydana getirir. Bu ormanlar daha doğuda Canik dağlarının
kuzey yamaçlarında da devam eder. Ormanların tahrip sahalarını yine bazı alanlarda
psödomaki toplulukları kaplar. Bu toplulukların içinde şimşir (Buxus sempervirens),
kayacık (Ostrya carpinifolia), üvez (Sorbus aucuparia), çobanpüskülü (Ilex colchica),
fındık (Corylus avellana), kızılcık (Cornus mas) gibi türler dikkati çeker. Daha doğuya
doğru Doğu Karadeniz dağlarının kuzey yamaçlarında da yer yer kayın hakimiyetinde
devam eden bu kuşak içinde kestane, ıhlamur, meşe türleri, akçaağaç türleri, gürgen,
karaağaç ve kızılağaç yer yer yoğun orman toplulukları teşkil eder. Vadiler boyunca
sakallı kızılağaç (Alnus barbata), mürver (Sambucus nigra) ve kabalak (Petasites
hybridus) sık görülen türlerdir (Fotoğraf 35).

Fotoğraf 35. Çobanpüskülü (Ilex colchica) solda ve kabalak (Petasites hybridus) sağda. Karadeniz
kıyı kuşağındaki ormanların alt katında ortaya çıkan bitkiler arasındadır (Foto. M. Avcı).

Karadeniz kıyı dağlarının özellikle kuzey yamaçları boyunca ortaya çıkan bu
türce çeşitli olan orman kuşağı içine 800-1000’lerden sonra ise dağınık olarak bazı iğne
yapraklı ağaç türleri de karışır. İğne yapraklı ağaçlardan oluşan ormanlara bir geçiş kuşağını
meydana getiren bu alanlarda dikkat çekici türlerden birini oluşturan porsuk (Taxus
baccata), çok yaşlı ağaçlarla da temsil edilir. Doğu Karadeniz Bölümü ormanlarında
yaygın ağaç türleri kayın, ıhlamur türleri (Tilia dasystyla ssp. caucasica ve T.
platyphyllos), kestane (Castanea sativa), çınar yapraklı akçaağaç (Acer platanoides),
karaağaç (Ulmus glabra ve Ulmus minor), sapsız meşe (Quercus petraea), Istranca meşesi
(Q. hartwissiana), saplı meşe (Q. robur), gürgen (Carpinus betulus ve C. orientalis)’dir.
Karayemiş (Prunus laurocenrasus), ormangülleri (Rhododendron ponticum, R. luteum),
şimşir (Buxus sempervirens), porsuk (Taxus baccata), üvez (Sorbus torminalis), kartopu
(Vibirnum lantana), kayacık (Ostrya carpinifolia), fındık (Corylus avellana ve C.
colurna) ile relikt bir çalı türü olan Osmanthus decorus da bu ormanlar içinde rastlanan
bitkiler arasındadır (Fotoğraf 36).
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Fotoğraf 36. Üstte saplı meşe (Quercus robur), altta araya iğne yapraklı ağaçların karıştığı
geçiş kuşağı ve yanda yaşlı bir porsuk (Taxus baccata) ağacı (Foto M. Avcı).

6.2.1.3. İğne Yapraklı Ağaçlardan Oluşan Ormanlar
Karadeniz kıyılarındaki kışın yapraklarını döken çeşitli ağaç türlerinin oluşturduğu
kıyı kuşağı ormanlarının üstünde sıcaklık değerlerinin düşmesine bağlı olarak iğne
yapraklı ağaçların hakimiyetinde başka bir vejetasyon kuşağı ortaya çıkar. Bu ormanların
hakim elemanlarını Doğu Karadeniz’de Doğu ladini (Picea orientalis), Doğu Karadeniz
göknarı (diğer adı Kafkas göknarı Abies nordmanniana ssp. nordmanniana) ve sarıçam
(Pinus sylvestris); Orta ve Batı Karadeniz kıyı dağlarının yüksek kesimlerinde ise Batı
Karadeniz göknarı (diğer adı Uludağ Göknarı-Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana)
ve sarıçam (Pinus sylvestris) meydana getirir.
Kuzey yarımkürenin serin ve yağışlı bölgelerinde çok sayıda türle temsil edilen
ladin cinsinin, tek bir türü Doğu ladini (Picea orientalis) doğal olarak Doğu Karadeniz
dağlarında kuzey yamaçlarda yayılış alanı bulur. Doğu ladinin esas yayılış alanı
Kafkaslar ve Doğu Karadeniz dağlarıdır. Bu dağlık alanların nemli kuzey yamaçlarında
bazen saf, bazen de Doğu kayını, Kafkas göknarı ve sarıçam ile karışık ormanlar meydana
getirir. Genellikle 1200-2000 metrelik seviyelerde yayılış gösterir. Doğu ladini 13001500 metrelerde podzolik topraklar üzerinde kuzeye bakan yamaçlarda saf topluluklar
oluşturur. Bazı alanlar da ise sapsız meşe (Quercus petraea) ile de karışık ormanlar kurar.
Ormanın üst sınırına doğru çoğu yerde ladin ortadan kalkar ve Doğu Karadeniz göknarı
(Abies nordmanniana ssp. nordmanniana) ile sarıçam (Pinus sylvestris) ormanları

yayılış alanı bulur. Bu ormanların içinde titrek kavak (Populus tremula), dişbudak
(Fraxinus angustifolia), huş (Betula medwediewii ve B. litwinowii gibi), relikt bir tür olan
Doğu Karadeniz meşesi (Quercus pontica) ve ormangülleri (Rhododendron ponticum,
R. luteum ve R. caucasicum) de dikkati çeker. Melet ırmağının batısından itibaren
ladin ormanları ortadan kalkar ve dağların kuzeye bakan yamaçlarındaki iğne yapraklı
orman kuşağını çoğunlukla göknar ve sarıçam ormanları oluşturur. Bu ormanların göknar
türünü ise Batı Karadeniz göknarı (diğer adı Uludağ Göknarı-Abies nordmanniana ssp.
bornmuelleriana) meydana getirir (Fotoğraf 37; Fotoğraf 38).

Fotoğraf 37. Karadeniz bölgesinde yayvan yapraklı ağaçların arasına iğne yapraklıların
karışmaya başladığı geçiş alanı (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 38. Karadeniz’e bakan kuzey yamaçların yüksek kesimlerini kaplayan saf
göknar (Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) ormanları (Foto M. Avcı).

6.2.1.4. Alpin Bitkiler Kuşağı
Karadeniz ekolojik bölgesindeki dağların yaklaşık 2000 metrelerden sonra ormanın
üst sınırına erişilmiş olur. Bu sınırın üzerinde artık alpin bitkiler kuşağı başlar. Bu
yükseltilerin üzerinde düşük sıcaklıklar ağaç yetişmesine imkân vermez. Doğu Karadeniz
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dağlarının alpin zonunda asit reaksiyon gösteren topraklar üzerinde bazı ormangülü
türleri (Rhododendron caucasicum gibi) oldukça yaygındır (Günal ve Yılmaz 2016).
Alpin kuşakta çoban üzümü türleri (Vaccinium myrtillus ve V. uliginosum), dafne türleri
(Daphne glomerata ve D. oleides), cüce ardıç (Juniperus communis subsp. nana) ve
geven (Astragalus sp.) gibi bitkiler diğer türlerden bazılarıdır. Daha batıya doğru
gelindiğinde ise alpin türlerden bazıları (ormangüllerinin bazıları gibi) ortadan kalkar.

Fotoğraf 39. Karadeniz ekolojik bölgesindeki dağlarda yaklaşık 2000 metrelerden sonra ormanın
üst sınırına erişilmiş olur. Bu sınırın üzerinde artık alpin bitkiler kuşağı başlar. Bu yükseltilerin
üzerinde düşük sıcaklıklar ağaç yetişmesine imkân vermez ve bu düşük sıcaklıklara uyum gösteren
bitkiler yayılış gösterir.

6.2.2. Karadeniz Ardı Bölge
Karadeniz ekolojik bölgesinin iç kesimlerine geçildiğinde bitki örtüsü de büyük
değişime uğrar. Bu alanlarda iklim özelliklerinde ortaya çıkan değişimler bitki
topluluklarına da yansır. Yağış miktarlarında ortaya çıkan azalma ve sıcaklık
değerlerindeki azalış kıyı dağlarının kuzey yamaçlarını kaplayan nemli ormanların, iç
sıraların kuzey yamaçlarında daha çok vadilerin içine çekilmesine yol açar. Böylece
kuzeyin nemli ormanlarının yayılış alanları iç kesimlerde daha çok vadi içleri ile
sınırlanmış olur. İç kesimlerde dağların nemli hava kütlelerinin etkisinde olmayan
kuzey kesimleri ile güneye bakan yamaçlarında iğne yapraklı ağaçların hakim olduğu
daha kurakçıl orman toplulukları yayılış alanı bulur. Bu ormanların hakim elemanları

sarıçam ve karaçam hatta İç Anadolu etkisine yakın alanlarda ardıç türleridir. Örneğin Küre
dağlarının güney yamaçlarında karaçam ve sapsız meşe yaygın türler arasındadır. Daha
geride ikinci sırayı oluşturan ancak kıyıdaki Küre dağları kuşağından daha yüksek
zirveleri içinde barındıran Ilgaz dağları kuzey yamaçlarının 750-1000 m’nin üzerindeki
kesimlerini bir kuşak halinde kaplayan nemli ormanlar özellikle akarsuların kabul
havzalarında ve vadi içlerinde tam bir gelişme göstererek, güney yüzlere de sarkarlar.
Yükseltinin elverişli olduğu yerlerde nemli ormanları meydana getiren türler, yağış ve
sıcaklık şartlarına göre belirgin bir kademelenme de gösterirler. Tahrip edilmedikleri
yerlerde 1500 m’ye kadar çıkan yayvan yapraklı ağaç türleri, daha yukarı seviyelerde
yerlerini sarıçam ve göknar gibi iğne yapraklı türlere bırakırlar. Nemli ormanların alt
sınırı kuzey yamaçlarda 750-1000 m civarındadır. Bu sınırın altında karaçam (Pinus
nigra), mazı meşesi (Quercus infectoria), saçlı meşe (Q. cerris) ve tüylü meşe (Q.
pubescens) gibi daha çok kuru ormanlar sahasında yayılış gösteren türler hakimiyet
kazanır. Ancak bu yetişme şartlarının belirlediği doğal bir yayılış olmaktan çok, tahrip
sonucunda nemli ormanların yayılış alanlarının daha yukarı seviyelere çekilmiş
olmasıyla da ilgilidir. Nemli ormanların yayılış alanlarının alt sınırını oluşturan 750- 1000
m’lik seviyelerin daha alt kesimlerinde adalar halinde yayılış gösteren sapsız meşe
(Quercus petraea), saplı meşe (Q. robur), macar meşesi (Q. frainetto) ve kayın (Fagus
orientalis) toplulukları, sahada eskiden daha geniş alan kaplayan nemli ormanların arta
kalan parçalarıdır. En geniş yayılış alanlarını, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan
ve Büyük Hacet tepe, Küçük Hacet tepe, Kozançal tepe ve Emirgazi tepe gibi zirveleri
üzerinde taşıyan Ilgaz dağları esas sırasının kuzey yüzlerinde bulan nemli ormanlar,
daha kuzeyde ziraate elverişli plato yüzeyleri üzerinde, tahrip nedeniyle
devamlılıklarını kaybederler. Ilgaz dağlarının esas sırasını teşkil eden kütlelerin güney
yamaçlarında orman formasyonu büyük ölçüde değişir. Bu alanlardaki kuru ormanların
hakim elemanları aşağı seviyelerde kurakçıl meşe türleri (Quercus pubescens, Q.
infectoria ve Q. cerris) ve ardıç (Juniperus excelsa ve J. foetidissima), 1000-1250 metrelik
seviyelerden sonra ise karaçam (Pinus nigra)'dır. Ilgazlarm yüksek kesimlerinin güney
yüzlerinde genellikle 1500 metreye kadar çıkan kuru ormanlar, depresyonlara doğru
devamlılıklarını kaybederler. Ormanın büyük ölçüde tahrip edildiğini Ilgaz depresyonu,
Tosya ovası ile Devrez çayı vadisi ve yakın çevresinde kuru orman elemanları tek tük
ziraat alanları arasında ya da yamaçlar üzerinde görülür. Kargı doğusunda Kızılırmak
vadisinin daralmasıyla, ziraate uygun alanlar da azalır. Bu nedenle Devrez çayı vadisine
göre daha az tahrip edilen kuru orman toplulukları, Kızılırmak vadisi boyunca Saraycık ve
Bahadun dağlarının Kızılırmak'a inen yamaçlarını da kaplayarak kuzeye doğru
sokulurlar. Boyabat depresyonu ve Gökırmak vadisinin çevresinde, daha çok tahripten
arta kalan topluluklar halinde görülürler (Avcı 1998).
Karadeniz ardı olarak tanımlanan alanlarda dağ sıralarını birbirinden ayıran
oluklar (Gökırmak vadisi, Kızılırmak vadisi, Devrez çayı vadisi, Çoruh vadisi ve Kelkit
çayı vadisi gibi), ekolojik özellikleri bakımından daha farklıdır. Bu alanlarda özellikle
yükseltinin az olduğu yerlerde sıcaklık değerlerinin daha yüksek olması kızılçam (Pinus
brutia), fıstık çamı (Pinus pinea) ve maki elemanları gibi gibi Akdeniz flora elemanlarının
yayılışına imkân sağlar. Örneğin Gökırmak ve Devrez çayı vadisinde kızılçam toplulukları
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ile beraber menengiç (Pistacia terebinthus), akçakesme (Phillyrea latifolia), delice (Olea
europaea var. oleaster), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) ve laden (Cistus creticus)
gibi maki elemanları yayılış gösterir. Daha doğuda Çoruh vadisinde ise fıstık çamı (Pinus
pinea) ile birlikte yine bazı maki elemanları (menengiç, akçakesme, delice, laden türleri
gibi) ortaya çıkar (Byfield vd. 2005).

6.3. Karadeniz Ekolojik Bölgesinde Yerel Ekosistemler
Karadeniz ekolojik bölgesinde bazı yerel ekosistemler de görülür. Bunlardan
bazıları tabansuyu seviyesinin yüksek olduğu kıyı kesimlerinde ortaya çıkar. Karadeniz
Bölgesi'nde yeraltısuyu veya tabansuyu seviyesinin yüksek olduğu özellikle kıyı
kesimlerinde su isteği fazla olan orman toplulukları yaygındır. Kızılırmak ve Yeşilırmak
deltalarında, Sakarya deltasında Acarlar gölü çevresinde, Trakya'da İğneada civarında
olduğu gibi bu sahalar çevrelerinden bazı özellikleri ile ayrılırlar. Karadeniz kıyılarında
nemli orman sahalarında yerel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan bitki topluluklarına genel
olarak “longos” adı verilir (Fotoğraf 40).

Fotoğraf 40. Karadeniz kıyılarında nemli orman sahalarında yerel farklılıklar nedeniyle
ortaya çıkan bitki topluluklarına örnek: Acarlar longosu (Foto. M.Avcı).

Longoslar Trakya’da ve Karadeniz bölgesinde kıyıya yakın alanlarda ortaya
çıkar. Longoslara Trakya’da Sakapınar, Erikligöl ve Kocagöl çevresinde, HendekSüleymaniye, Adapazarı-Dokuma-Döşeme ve Meşeli göl, Karasu-Turnalı-Acarlar, Sinop
çevresindekiler, Samsun-Hacıosman ormanı olmak üzere Karadeniz kıyılarında çeşitli
yerlerde rastlanır. Longosların hemen hepsinde nemcil bitkiler yer yer yoğun topluluk
oluştururlar ve özellikle yağışlı mevsimde bir süre su altında kalırlar. Dişbudak
(Fraxinus ornus), kızılağaç (Alnus glutinosa), karağaç (Ulmus sp.) ve söğüt (Salix sp.)
ve kavak (Populus sp.) gibi çeşitli ağaç türleri yanında çalı türleri ve sarılıcı bitkiler
(Hedera helix, Smilax excelsa, Humulus lupulus) gibi sarılıcı türler longos ormanlarının

tipik bitkileridir. Türkiye’deki yayılış alanı son derece sınırlı olan dişbudak yapraklı
kanatlı ceviz (Pterocarya fraxinifolia), longos ormanlarından yalnızca Hacıosman
ormanında yayılış gösterir.
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Bölüm Soruları
1) Karadeniz ekolojik bölgesinde Kuvaterner arazileri için aşağıdakilerden hangisi
bir örnek teşkil etmez?
a) Kızılırmak deltası
b) Yeşilırmak deltası
c) Ilgaz masifi
d) Adapazarı ovası
e) Filyos nehri taşkın ovası
2) Aşağıdakilerden hangisi podsolik toprakların yayılış alanlarına bir örnek teşkil
eder?
a) Ilgaz dağlarının yüksek kesimleri
b) Kızılırmak deltası
c) Yeşilırmak deltası
d) Adapazarı ovası
e) Bayburt ovası
3) Karadeniz kıyı bölgesinde ortaya çıkan psödomaki formasyonu içinde aşağıdaki
bitkilerden hangisi görülmez?
a) Kızılcık
b) Fındık
c) Akçakesme
d) Kocayemiş
e) Sarıçam

4) Karadeniz ekolojik bölgesinde aşağıdaki bitkilerden hangisi alpin bitkiler
kuşağında yer alır?
a) Kızılcık
b) Ormangülü
c) Saplı meşe
d) Kocayemiş
e) Kayın
5) Karadeniz ekolojik bölgesinde doğal olarak yayılış gösteren iğne yapraklı ağaçlar
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Ladin
b) Göknar
c) Sarıçam
d) Kızılçam
e) Halep çamı
6) Kretase dağları nereyi tanımlamaktadır?
7) Karadeniz ardı bölgede bitki toplulukları iklim özelliklerinde ortaya çıkan
değişimler nedeniyle farklılaşır. Bu ormanların hakim elemanları arasında hangi çam türü
görülür?
8) Cüce ardıç (Juniperus communis ssp. nana) Karadeniz ekolojik bölgesinde hangi
bitki formasyonu içinde ortaya çıkar?
9) Karadeniz kıyı dağlarında Istranca dağlarından başlayıp Hopa’ya kadar geniş
yayılış gösteren ve bu ekolojik bölgenin karakteristik ağacı olan yayvan yapraklı ağaç türü
hangisidir?
10) Karadeniz kıyı kuşağında yaygın olan nemcil ağaç türlerine iki örnek veriniz?

Cevaplar
1-c, 2-a, 3-e, 4-b, 5-e, 6-Kuzey Anadolu dağları, 7-Sarıçam, 8-Alpin bitkiler kuşağı, 9Doğu kayını, 10-Kestane ve ıhlamur.
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7. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİ: MARMARA GEÇİŞ
BÖLGESİ

Anahtar Kavramlar
Çalı formasyonu: Ormanların tahribi sonucunda meydana gelen ve 1-2 m boyunda çalı
türlerinin oluşturduğu bitki topluluğu
Kuru ormanlar: Kurak koşullara uyum sağlamış ağaç türlerinden meydana gelen ve
çoğunlukla ormanaltı formasyonundan yoksun olan orman topluluğu
Antropojen step: Oluşumu doğal iklim ve toprak şartlarına bağlı olmayan, büyük
ölçüde insanın etkisiyle meydana gelen step görünüşlü yerler
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Giriş
Marmara Bölgesi adını boğazlar aracılığıyla Karadeniz ve Ege denizi ile birleşen
denizden alır. Bölgenin kuzeydoğu-güneybatı uçları (yani İstanbul ve Çanakkale
boğazlarının iki dış ağızı) arasındaki uzaklık yaklaşık 290 km, kuzeybatı-güneydoğu
uçları (yani Trakya’daki Bulgaristan-Yunanistan sınırları ile Bozöyük güneyi) arasındaki
uzaklık ise 395 km’dir. Çanakkale boğazı ağzına yakın olan iki Ege adası (İmroz ve
Bozcadada) da Marmara Bölgesi’nin birer parçası sayılır. Yine Marmara denizinde
Marmara adaları, İmralı adası ve İstanbul’a yakın Kızıl adalar da bu bölgenin sınırları
içindedir (Darkot ve Tuncel 1981).
Marmara Bölgesi, Asya tarafında Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Ege
Bölgesi ile komşudur. Bu bölgenin Karadeniz Bölgesi ile olan sınırı Sakarya nehrinin
doğusunda Akçakoca-Karasu arasında başlar. Hendek ovasını Marmara Bölgesinde,
Düzce ovasını ise Karadeniz Bölgesinde bırakacak şekilde güneye uzanır. Bilecik’in
kuzeydoğusunda Sakarya’yı keser ve daha güneyde Bozöyük ile İnönü arasından geçerek İç
Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesinin sınırlarının kesiştiği noktada buluşur. Ege Bölgesi ile
Marmara Bölgesi arasındaki sınır ise doğuda Uludağ’ın güney eteklerinden geçer. Batıya
doğru Orhaneli havzası Ege Bölgesinde Mustafa Kemalpaşa ovası Marmara Bölgesinde
kalacak şekilde devam eder. Balıkesir havzasını Marmara Bölgesi içinde bırakacak şekilde
güneye doğru geniş bir kavis çizdikten sonra yeniden batıya yönelik ve Kazdağları’nın
zirvelerinden geçerek Biga yarımadasının güneydoğu ucunda Ege denizine ulaşır.
Marmara Bölgesi, bu konumu ile bir geçiş bölgesidir. Yani iki ayrı kara kütlesi
(Balkan yarımadası ve Anadolu) ve dolayısıyla iki kıta (yani Avrupa ve Asya) ile iki
deniz (yani Karadeniz ve Ege denizi) arasında bir geçiş alanı teşkil eder. Bu iki kara
kütlesi arasındaki boğazlarda en dar yer 1-1,5 km’ye düşer. Karalar üzerindeki rölyef, ana
çizgileri ile boğazların her iki tarafında da devam eder (Darkot ve Tuncel 1981).
Türkiye’nin yaklaşık % 8,5’ini kaplayan bölgenin tamamı, Marmara ekolojik bölgesi
içinde kalmaz. Marmara ekolojik bölgesinin sınırları, kuzeyde Istranca dağlarının güney
eteklerinden daha doğuda Çatalca- Kocaeli Bölümü’nün güney kesimini içine alacak
şekilde güneye doğru uzanır. Marmara Bölgesi’nin güney kesimini içine alacak şekilde
(Uludağ, Domaniç dağları, Eğrigöz dağı, daha batıda Akdağ) Biga yarımadasına doğru
devam eder. Burada Marmara coğrafi bölgesinin sınırlarının geçtiği Kazdağı üzerindeki
su bölümünü izleyerek kuzeye yönelir. Biga yarımadasının batı kesimini ve Gelibolu
yarımadasını Ege ekolojik bölgesinde bırakır (Atalay 2002).

7.1. Marmara Bölgesinin Ekolojik Özellikleri
Anlaşılacağı gibi bölge bir geçiş alanıdır. Bu geçiş özelliği özellikle iklim ve
bitki örtüsüne belirgin şekilde yansımaktadır.
Türkiye’deki üç belli başlı metamorfik masif bu bölge içinde yer alır. Bunlar
Istranca masifi, Uludağ masifi ve Kazdağı masifidir. Paleozoik yaşlı formasyonlar
Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde ortaya çıkar. Kapıdağ yarımadası, Marmara adaları Paleozoik
arazilerin görüldüğü diğer yerlerdir. Trakya’nın merkezi kısmı Neojen yaşlıdır. En tipik
subsidans havzalarından biri olarak tanımlanan Ergene havzası, kuzeyde Istranca masifi,
güneyde Biga-Kapıdağ-Uludağ masifi arasında yer alan ve dış drenaja açık olan bir
havzadır. Havzanın çok büyük kısmında sular, Ergene ve kolları tarafından drene edilir.
Bu sular zaman zaman Enez yakınlarında bataklıklara yol açar. Ergene havzası merkezi
kısımda önemli bir rölyef göstermez. Eğim genel olarak doğuda doğudan batıya, batıda ise
güneybatıya doğrudur. Ancak Istrancalardan güneye, Ganoslardan ise kuzeye doğru çok
az bir eğim söz konusudur. Bu dağlık alanlara doğru gidildikçe, yarılma fazlalaşır ve
Ergene ovasından platolar sahasına geçilmiş olur. Dolayısıyla havza içinde Ergene
ovasını Ergene nehri boyları ile ona karışan kolların yakın çevreleri oluşturur. Ergene
havzasının kuzeyindeki Istranca masifi üzerine Tersiyer ve Kuaterner tabakaları
oturmuştur. Bu tabakalar, havzanın merkezi kısmına doğru yavaş yavaş kalınlaşır. Daha
güneyde Marmara denizi geçildikten sonra Biga yarımadası ve Kapıdağ yarımadasında
yeniden kristalen masif ortaya çıkar. Ergene ovasının temelini oluşturan sedimanlar
epirojenik karakterdeki genç hareketler çökmüştür. Ergene havzası kenar fayları ile sınırlı
torbalaşmış bir subsidans havzasıdır. Ovanın merkezi kısmı hemen hemen yatay durumlu
karasal Miosen ve Pliosen tabakaları ile yatak boylarında yer yer daralan-genişleyen
şeritler halinde alüvyonlar tarafından temsil edilir. Bu alüvyonlar özellikle Ergene
nehrinin Meriç’e karıştığı kısımdan itibaren Enez’e kadar oldukça geniş alanlar kaplar.
Anlaşılacağı gibi Ergene havzası hem tektonik hem de erozyon ve birikim süreçleriyle
ortaya çıkmıştır (Ardos 1984).
Marmara Bölgesi’nde rölyefin ana çizgilerini üç dağ sırası oluşturur. Bunlardan
bir tanesi, kuzeydeki Kuzey Anadolu Dağları’nın devamını meydana getiren doğu-batı
doğrultulu alanlardır. Bunlar genel olarak yükseltinin fazla olmadığı sahalardır. Fazla
yüksek olmayan dağlık alanların arasında kuzeyden güneye doğru Adapazarı ovası,
Sapanca gölü, Pamukova- İznik gölü ve en güneyde İnegöl-Yenişehir ovası, Bursa ovası ile
Ulubat gölü, Karacabey ovası, Manyas gölü alçak alanları ayırtedilebilir (Fotoğraf 41 ve
Fotoğraf 42). Bölgenin güneydoğusunda Uludağ kütlesi güneydoğu-kuzeybatı
doğrultusuyla bunlardan ayrılır ve Uludağ’ın bu doğrultusu İç Batı Anadolu eşiği üzerinde
yer alan dağ kütlelerinin (Yirce dağları ve Domaniç dağları gibi) dizilişinde de görülür.
Marmara ekolojik bölgesinin güneyinde rölyefin üçüncü bir doğrultusu daha dikkati
çeker. Burada Susurluk ırmağının kuzey-güney doğrultusunu aldığı görülür ve bu alan
bölgenin güneyini kabaca doğu ve batı olarak da bölümüş olur (Darkot ve Tuncel
1981).
Bölge içinde belli başlı dağlık alanları; İzmit körfezi ile Gemlik körfezi-İznik
gölü arasında yer alan Samanlı dağları, İznik gölü ile İnegöl havzası arasındaki
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Avdan-Katırlı dağları, Uludağ, Domaniç dağları ile Akdağ, Eğrigöz dağları, Simav dağları
ve Şaphane dağları ile daha batıda Kaz dağı ve Trakya’daki dağlık alanlar (Istrancalar
hariç) meydana getirmektedir. İzmit körfezinin güneyinde yer alan Samanlı dağları,
Marmara Bölgesi’nin doğu kısmını oluşturan topografyada doğu-batı doğrultusuyla
belirginleşen ve kuzeyden güneye doğru birbirini izleyen depresyonlar ile bunları ayıran
yüksek rölyefin en dikkat çekici kütlesidir. İzmit körfezi ile Sapanca gölü arasında
doğuya doğru daralarak uzanan alüvyal düzlüğün ve Sapanca gölünün güneyinde
Samanlı dağları kütlesinin çok dik yamaçları ortaya çıkar. Burada aniden 1400-1500
m’lere ulaşan yüksek platolar ve dağlık kısımlardan meydana gelen Samanlı dağlarının
doğu bölümü bu alçak sahalara özellikle de Adapazarı ovasına hakim bir rölyef oluşturur.
Büyük kısmı ormanlarla kaplı olan bu bölümde Keltepe (Kartepe) zirvesi kuzeye bakan
dik yamaçlarıyla Karadeniz’den gelen nemli hava kütlelerine açıktır. Kuzey Anadolu
Dağları’nın Marmara Bölgesi’nde devamı niteliğindeki Samanlı dağlarının güneyindeki
alçak alanlar batıdan doğuya doğru Gemlik körfezi, Garsak boğazı, İznik depresyonu ve
Pamukova depresyonu ile devam eder. Marmara güneyindeki şelf sahası üzerinde Erdek
körfezi, Bandırma körfezi ile ortaya çıkan alçak alanın doğudaki devamını oluşturan
Gemlik körfezi, doğu-batı yönünde uzanır. Samanlı dağlarının kuzey yamaçları benzer
özelliklerle Yalova doğusuna kadar izlenir. Samanlı dağlarının güneyine yerleşen İznik
depresyonunun alçak kısmına İznik gölü yerleşmiştir. Ovanın güney kenarı boyunca
uzanan kırık hattı, Mekece’ye kadar devam eder (Bilgin 1967).

Fotoğraf 41. Marmara ekolojik bölgesindeki göllerden birisi olan Ulubat (Apolyont) gölü
(Fotoğraf M. Avcı).

Fotoğraf 42. Marmara ekolojik bölgesinde, sahip olduğu kuş çeşitliliği nedeniyle adı
kuş cenneti olarak da bilinen Manyas gölü (Fotoğraf M. Avcı).
Bursa ovasının güneyinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan ve
yükseltisi 2500 m’yi geçen Uludağ, üzerinde Pleistosen’deki buzul izlerini de taşır. Bu
kütle aynı zamanda Marmara ekolojik bölgesinde çeşitli vejetasyon kuşaklarının
izlenebildiği bir kütleyi meydana getirmektedir (Erinç 1948-1949; Şekil 45).

Şekil 45. Uludağ, Marmara ekolojik bölgesinde Pleistosen’deki buzul izlerinin görülebildiği
alanlara bir örnektir. 1940’lı yıllarda Erinç’in Uludağ’ın yüksek kesimlerindeki bu
özellikleri hgösterdiği haritası (Erinç 1948-1949).
Batıda Biga yarımadası, kuzeyde Marmara Denizi, güneyde Edremit körfezi ile
sınırlanmıştır. Yarımadanın orta kısımları 400-500 m yüksekliğinde bir platolar sahasıdır.
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Bu platolar üzerinde Kayalı dağ (775 m), Kocakır tepe (815 m), Şapdağı (765 m) gibi çok
yüksek olmayan dağlar yer alır. Yarımadanın kuzey kısımlarında bu görüntü değişir.
Biga yarımadasının doğu kesiminde içinde Kocabaş çayı ve Gönen çayının aktığı iki derin
vadinin doğrultusu, kuzeydoğu-güneybatıdır. Adı geçen iki akarsu da Erdek körfezine
dökülür. Güneyde Kaz dağı, Biga yarımadasının en yüksek kütlesidir (1766 m). İlk
bakışta yükseltisi çok fazla olmamakla beraber güneyde Edremit körfezi, kuzey ve
kuzeybatısında Küçük Menderes çayı havzası ve kuzeydoğusunda da Kalkım depresyonu
nedeniyle bu kütle heybetli bir görünüm kazanır. Şist, gnays ve mermerlerden oluşan
kristalin masif, Kazdağ kütlesinin esas yapısını meydana getirir. Kazdağı kütlesinin batı
kesiminden Ezine-Bayramiç depresyonuna geçiş, engebeli bir topografya oluşturan
Dededağ ve Çaldağı ile gerçekleşir. Kazdağı kütlesinin orta bölümü en yüksek kısımlarını
meydana getirir ve morfolojik bakımdan en ilgi çekici şekiller de burada yer alır.
Zirveler bölgesi, kuzeye bakan çok dik yüksek yamaçlar, daha az eğimli olan güney
yamaçlardaki çok derin vadiler bu kütlenin esas karakterini ortaya koyar. Zirveler bölgesi
ile kuzeydoğudaki Gürgen dağı arasında Kurugedik (1200 m) boyun noktası aynı
zamanda subölümüne denk gelir ve yukarı havza ile Edremit körfezine ulaşan akarsuları
birbirinden ayırır. Kazdağı kütlesinin kuzeydoğusunda yer alan ve gnays, şist ve
mermerlerden meydana gelen Gürgen dağı, Kazdağ kütlesinin devamını oluşturur ve derin
bir şekilde yarılmış olan Çehiz dere vadisi ile Kazdağı’ndan ayrılır. Daha kuzeydeki
Katran dağı granit batoliti ile aralarında bir kontakt sahası bulunur. Gürgen dağı
kütlesinin kuzeydoğusunda Kalkım depresyonu doğu-batı doğrultusunda uzanan
tektonik bir çöküntü alanıdır. Ezine-Bayramiç depresyonu üzerinde yer alan kısım
Salihler platosu olarak da tanımlanır. Yükseltisi yaklaşık 350 m civarında olan bu plato,
Ezine-Bayramiç depresyonu kuzeyinde yüksek bir rölyef oluşturur (Bilgin 1969).
Marmara ekolojik bölgesinin en önemli özelliklerinden birisi, iklim bakımından
bir geçiş sahası olmasıdır. Bu bölgede güneyden sokulan Akdeniz ikliminin özellikleri,
kuzeye doğru yavaş yavaş değişirken, bir yandan da özellikle bölgenin en güney
kesimlerine doğru (Sındırgı, Simav, Gediz, Kütahya, Tavşanlı gibi) karasal iklim tipinin
özellikleri hissedilmeye başlar. Yıllık ortalama sıcaklıklar Bursa’da 14,5°C, Çanakkale’de
14,9°C, Edirne’de 13,6°C, Kütahya 10,6°C ve Bilecik’te 12,4°C’dir (Şekil 46). Kış
sıcaklıkları (Ocak ayı) Çanakkale’de 6,3°C, Florya’da 5,9°C; Bandırma’da 5,3°C iken,
Bilecik’te 2,5°C ve Kütahya’da 0,4°C’dir. Yaz sıcaklıkları (Temmuz) ise kıyılarda 25°C
civarında değişmekle beraber, iç kesimlere gidildikçe bu değerler azalır (Çanakkale’de
25,0°C, Edirne’de 24,5, Bursa’da 24,5°C ve Kütahya’da 20,8°C, Bilecik 22,1°C).
Kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık özelliklerinde ortaya çıkan bu
değişimler, bitkilerin vejetasyon devresinin süresinin de kısalmasına yol açar. Aynı
durum dağlık alanların yüksek kesimlerine doğru gidildikçe de (Uludağ’da olduğu gibi)
ortaya çıkar. Sıcaklıkların 0°C’nin altına indiği günler sayısı kıyı kesimlerinde 30 gün
civarında iken, iç kesimlere gidildikçe bu değerler nerede ise iki katına erişir.
Yağışın dağılışı bakımından bölge istasyonları arasında çok büyük farklar
görülmez. Yıllık yağış miktarı Göztepe (İstanbul)’de 690,6 mm, Çanakkale’de 595,6 mm,
Edirne’de 575,7 mm, Bursa’da 673,9 mm, Kütahya’da 545,4 mm ve Bilecik 444,0
mm’dir. Marmara ekolojik bölgesindeki istasyonların çoğunlukla kış yağış oranları

fazladır (Çanakkale % 43, Edirne % 28, Göztepe-İstanbul % 38, Bursa % 36 ve Kütahya
% 37). En az yağış alan mevsim ise yazdır (Çanakkale % 6, Edirne % 17, Göztepeİstanbul % 12, Bursa % 10 ve Kütahya % 12). Kar yağışlı günlerin sayısı Edirne’de 8,
Çanakkale’de 3, Bursa’da 8 gün iken, Kütahya’da 19 güne çıkar. Karla örtülü günlerin
sayısı da yine bölgenin güneyinde bir ayı bulur (Kütahya 31 gün). Marmara iklim tipi
Akdeniz iklim tipine göre soğuk kışlar, kar yağışlarının ve don olaylarının daha sık
görüldüğü, yine nispi nemlilik ve bulutluluğun daha fazla olduğu özellikleriyle dikkati
çeker. Marmara ekolojik bölgesinde çoğunlukla kuzey yönlü rüzgarlar hakimdir.

Şekil 46. Marmara Bölgesindeki seçilmiş istasyonların sıcaklık ve yağış grafikleri.
Marmara ekolojik bölgesinin toprakları oldukça çeşitlidir (Fotoğraf 43). En
yaygın toprak tiplerini kireçsiz kahverengi orman toprakları, kireçsiz kahverengi
topraklar ve kahverengi orman toprakları oluşturur (Şekil 47). Çeşitli anakayalar
üzerinde gelişen kireçsiz kahverengi orman toprakları, anakayası kalker olan yerlerde
de ortaya çıkmaktadır. Ancak kireçtaşı üzerinde gelişen topraklarda kireç, yıkanma ile
ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Düşük pH nedeniyle asidik reaksiyon veren topraklarda,
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organik madde % 2 civarındadır. Trakya’da Ergene havzasının güneyindeki dağlık
alanlarda, Samanlı dağlarında, Uludağ, Domaniç dağları, Yirce dağları gibi dağların
yüksek kesimlerinde ve Biga yarımadasındaki dağlık alanlarda bu topraklar hakimdir
(Dizdar 2003). Bu topraklar üzerinde genellikle meşeler hakim ağaç türünü oluştururken,
kuzeye bakan yamaçlarda kayın ile nemcil meşe türleri karışık topluluklar da
meydana getirmektedir.

Şekil 47. Marmara ekolojik bölgesinin başlıca toprakları.
Kahverengi orman toprakları, Tekirdağ kuzeyinde, Balıkesir ovasında, Karacabey,
Bursa ve Yenişehir ovalarında, güneyde de Tavşanlı ovasında, kireçsiz kahverengi
orman topraklarına nazaran çok daha sınırlı alanlarda yayılış gösterir. Yağış azlığına
bağlı olarak yıkanmanın az olması, ortamdan kalsiyum karbonatın uzaklaştırılamamasına
ve birikmesine imkân tanımıştır. Ergene havzasının nispeten yüksek kenarlarında ve
Balıkesir ovası çevresindeki dağlık alanlarda, yıkanmanın da artması nedeniyle kireçsiz
kahverengi topraklar gelişme göstermektedir. Söz konusu alanlarda daha çok meşenin
hakim olduğu yapraklarını döken ağaçlardan oluşan ormanlar veya çalı formasyonu yer
almaktadır (Dizdar 2003).
Trakya’nın Ergene Ovası gibi düz ve düze yakın kesimlerinde, Gönen havzasının
tabanında ve Biga havzasının kuzeydoğusunda vertisoller (grumusoller) yayılış
göstermektedir. Vertisoller Trakya’da Orta ve Üst Miyosene ait karasal kumtaşı, miltaşı ve
kiltaşından meydana gelen anakaya (Ergene formasyonu) üzerinde oluşmuşlardır. Bu topraklar
A ve C horizonlu topraklardır. Kil içerikleri yüksektir, kuruduğunda çatlak genişliği 5-10
cm’i bulmaktadır. Bu toprakların yayılış alanlarından bir diğeri de Manyas gölü kuzeyindeki
sahalardır. Terkos gölünün güneyinde, Kocaeli çevresinde, kısmen Susurluk çayı vadisinin
yüksek kesimlerinde ise rendzinalar ortaya çıkar. Kireçtaşı, marn ve dolomitler
üzerinde gelişen ve sığ bir toprak profiline sahip olan rendzinaların bulunduğu yerler, tahrip
edilmediği yerlerde çoğunlukla meşe ormanları ile kaplıdır. Bu topraklarda da vertisollerde
olduğu gibi çoğunlukla B horizonu gelişmemiştir. Marmara Bölgesi’nde parçalar halinde
yayılan bir diğer toprak tipi kırmızı kahverengi Akdeniz topraklarıdır. Bu topraklar
Güney Marmara Bölümü’nün batı yarısında anakayası kireçtaşı olan alanlarda yayılış

gösterir. Daha çok çalı formasyonu doğal bitki örtüsünü meydana getirir. Sakarya ve
Susurluk gibi bölgenin önemli akarsularının suladığı ovaların tabanları alüviyal topraklar
ile kaplıdır. Buna karşılık drenaj sorunu olan veya taban suyu yüksek yerlerde
hidromorfik topraklar yer almakta, yer yer anakayanın da etkisi ile tuzlu-alkali topraklara
da rastlanmaktadır (Dizdar 2003).

Fotoğraf 43. Trakya’da bazı alanlarda koyu renkli
organik topraklar da ortaya çıkar. Çatalca’da
Danamandra’da bazı küçük göllerin bulunduğu
alanlarda turba topraklar (Foto. M. Avcı).
Marmara ekolojik bölgesinin tüm bu özellikleri gözönüne alındığında bölgede ortaya
çıkan bitki formasyonlarının da çeşitli olduğu dikkati çeker. Özellikle bölgenin sahip olduğu
geçiş iklimi bitki topluluklarının şekillenmesi bakımından büyük rol oynar. Bölgede temsil
edilen orman formasyonu Karadenizin nemli hava kütlelerine açık yerlerde nemli orman
formasyonu ile temsil edilir. Tahrip edilmediği yerlerde ortaya çıkan diğer bir orman
formasyonu ise kuru ormanlardır. Bölgede temsil edilen çalı formasyonu da her yerde aynı
özellikleri göstermez. Bazı alanlar ise orman alanlarının büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı ve
bozkır görünümü aldığı yerlerdir ve buralar antropojen step alanları olarak tanımlanır.
Dolayısıyla bu ekolojik bölgenin bitki formasyonları şu başlıklar altında değerlendirilebilir.
1- Orman Formasyonu
a-

Nemli orman toplulukları

b-

Kuru orman toplulukları

2- Çalı Formasyonu
a-

Maki toplulukları

b-

Psödomaki toplulukları

3- Antropojen Step Formasyonu
4- Alpin Bitkiler
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Marmara bölgesinde nemli orman topluluklarının büyük kısmı Karadeniz etkisine açık
yerlerde ortaya çıkar. Bu ormanların en önemli parçalarından birisi Trakya’da Istranca
dağlarının (bilindiği gibi bu alan Karadeniz ekolojik bölgesi içindedir) ve Ganos dağlarının
yüksek kesimleri üzerinde yer alır. Dolayısıyla Trakya’daki Ganos kütlesi bu ekolojik
bölgedeki en önemli nemli orman sahasını oluşturur. Marmara ekolojik bölgesinde nemli orman
topluluklarının yayılış gösterdiği diğer alanlar bölgenin güneyindedir. Burada Kaz dağı ve
uzantıları, Uludağ, Domaniç dağı ve Samanlı dağları gibi dağların kuzeye bakan yamaçları ile
Marmara denizine açık ve tahrip edilmemiş alanlar (örneğin Kapıdağ yarımadası gibi) da nemli
orman topluluklarının yayılış alanını oluşturmaktadır.
Trakya’da nemli ormanlar Ganos dağlarının kuzeyinde 300-400 metrelerden itibaren
yayılış gösterir ve Ganos dağlarının zirvelerini aşarak güneyde akarsuların kabul havzalarına
inerler. Ganos dağları Istranca dağlarından sonra Trakya’nın en yüksek dağlık alanıdır ve
yükselti Uçakbaşı tepesinde 920 metreye ulaşır. Kabaca kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda
uzanan Ganos kütlesi aynı zamanda Istranca dağlarından sonra Trakya’nın en fazla yağış alan
yerlerini meydana getirir. Ganos dağlarının yüksek kesimlerinde yağış değerleri, 500-1000 mm
arasında değişir. Bu alanlarda Akdeniz yağış rejim tipinin Karadeniz’in etkisi ile bozulduğu bir
yağış rejim tipi söz konusu olur. Yaz yağışları payı, gerçek Akdeniz iklim tipindekinden daha
yüksektir. Halbuki Ganos dağlarının güneye bakan yerlerinde yağış rejimi daha çok Akdeniz
yağış rejim tipine benzer (Bu nedenle Ganos dağlarının güney yamaçları Ege ekolojik bölgesi
içinde ele alınır). Yine aynı nedenlerle Ganos dağlarının kuzey yamaçlarında nemli orman
alanlarının gelişmesinde vejetasyon devresinde yaz yağış payının güneye nazaran oldukça
yüksek olmasının da etkisi vardır. Bu uygun yağış koşulları, dağların kuzey yamaçlarında daha
nemcil ve orman altı bakımından zengin nemli orman topluluklarının gelişimini sağlamaktadır.
Nemli ormanların güney sınırı akarsuların toplama havzalarının güneyinden, kuzey sınırı ise
Işıklar, Yenice ve Ormanlı hattından geçer. Nemli ormanların hakim elemanı sapsız meşe
(Quercus petraea)’dir. Sapsız meşelerin içine bazı yerlerde Macar meşesi (Quercus frainetto),
saçlı meşe (Quercus cerris) ve mazı meşesi (Quercus infectoria) karışmakla birlikte meşelerden
sonra en fazla dikkati çeken ağaç türlerinin gürgen (Carpinus betulus), ıhlamur (Tilia
tomentosa) ve kestane (Castanea sativa) olduğu görülür. Bu türler meşe ormanları içinde
dağınık olarak bulundukları gibi, nem açısından uygun yerlerde saf topluluklar da oluştururlar.
Özellikle ıhlamur, Ganos dağlarının nemli ormanlarında daha çok vadi içlerinde ortaya çıkar.
Ganos dağlarında nemli ormanların hakim elemanı olan sapsız meşe, Ganos dağlarını
parçalamış olan vadiler arasındaki sırtlar ve tepeler üzerinde saf topluluklar oluşturur. Ancak
vadi içlerine girildikçe, meşelerin içine yukarıda belirtilen türler de karışır. Kirazlıdere vadisi
ve Dolapdere vadisi çevresindeki alanlar sapsız meşe ormanlarının son derece yoğun olduğu
alanları meydana getirir. Ganos dağlarının kuzeyindeki platolarının da nemli ormanlarla kaplı
olduğu, ancak orman tahribi sonucunda büyük ölçüde özelliklerini kaybettikleri
belirtilmektedir. Bu alanlarda ortaya çıkan köy korularında Ganoslardaki nemli ormanları
oluşturan macar meşesi (Quercus frainetto), kestane (Castanea sativa), ıhlamur (Tilia
tomentosa), dişbudak (Fraxinus ornus) ve akçaağaç (Acer campestre) gibi türlerden oluşan
orman parçaları, bu düşünceyi desteklemektedir. Ganos dağlarının kuzey yamaçlarını kaplayan
nemli ormanlar içinde kızılcık (Cornus mas), gıcır (Smilax excelsa), geyik dikeni (Creteagus
monogyna) eğrelti (Pteridium sp.) belli başlı türlerdir.

Trakya’da kuru ormanların temsil edildiği yerlerin başında Istranca dağlarının güney
yamaçlarıyla, Ergene havzasının geçiş alanlarını oluşturan platolar başta gelir. Bu ormanlar,
doğuya doğru Çatalca yarımadasında da devam ederler. Belirtilen alanlarda kuru ormanların
kuzey sınırı 500-600 m’lerden geçer. Çünkü bu yükseltilerin üzerinde Istranca dağlarının
kuzeyinden güneyine doğru sarkan kayın (Fagus orientalis) ormanları başlar. Dolayısıyla da
bu yükseltilerin üzerinde kuru ormanlar nemli ormanlara bırakmış olurlar. Kuru ormanlar
Istranca dağlarının güneyinde ortalama yükseltileri 600 m civarında olan tepeler ile yükseltinin
400-500 m’ler arasında değiştiği yüksek platolar üzerinde yayılış gösterirler. Bu platoların
yükseltisi, Vize ve Çatalca arasında 200-300 m’lere iner. Bu alanlar Istrancaların kuzeyi kadar
yağış almazlar. Ancak, güneyde uzanan Ergene havzasına nazaran yağış miktarı nispeten daha
yüksektir ve vejetasyon devresindeki yağış oranı da yüksektir. Aynı şekilde sıcaklık özellikleri
de farklıdır. Burada belirtilen yerlerdeki kuru ormanların hakim ağaç cinsini kışın yapraklarını
döken meşeler oluşturur. Meşe ormanları Lalapaşa kuzeyinden Çatalca’ya kadar genişliği
değişen devamlı bir kuşak halinde uzanır. Kuru ormanların meşe türleri sapsız meşe (Quercus
petraea), saplı meşe (Quercus robur), Macar meşesi (Quercus frainetto), tüylü meşe (Quercus
pubescens), mazı meşesi (Quercus infectoria) ve Istranca meşesi (Quercus hartwissiana)’dir.
Bunlardan sapsız meşe, özellikle nemli ormanlar sahasına yakın yerlerde yoğundur. Kuru
ormanlar sahasının özellikle kuzey kesimi Lalapaşa-Kırklareli arasında büyük ölçüde tahrip
edilmiştir. Bu alanlarda birçok yerde karaçalı (Paliurus aculeatus) birlikleri ortaya çıkar. Vize
kuzeydoğusundaki sırtlarda yine meşe ormanlarının büyük oranda tahrip edildiği yerlerde
akçakesme (Phillyrea latifolia), menengiç (Pistacia lentiscus), katran ardıcı (Juniperus
oxycedrus) gibi maki elemanlarının yer aldığı çalı türleri görülür. Kuru ormanların daha
doğudaki devamını oluşturan Çerkezköy-Çatalca arasındaki alanlarda meşe topluluklarının
hakim elemanı sapsız meşedir. Bu ormanların içine yer yer gürgen (Carpinus betulus) karışır.
Çerkezköy güneyinde ise saplı meşe ve tüylü meşe (Quercus pubescens) kalıntıları arasında yer
yer katran ardıcı, karaçalı dikkati çeker (Dönmez 1968).

Fotoğraf 44. Trakya’da odun kömürü eldesinde çoğunlukla meşeler
kullanılmaktadır. Maktalardan kesilen odunlar kurutularak torluklara yerleştirilir ve
torluk ateşlenir. Bir torluktan odun kömürü alınabilmesi için yanma işlemi yaklaşık 1213 gün devam eder. Bu konuda daha detaylı bilgi Günal 1999’da bulunmaktadır (Foto.
M. Avcı).
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Antropojen step formasyonu en belirgin olarak, Trakya’da Ergene havzasında
temsil edilir. Kuzeyden Istranca dağları, güneyden Koru ve Ganos dağları ile sınırlanan;
Ergene çayı ve kollarının drene ettiği havza, Ergene havzası adını taşır. Kuzeyde
Kırklareli, Pınarhisar ve Saray arasında çizilecek bir hat ile güneyde Hayrabolu, Muratlı ve
Çorlu arasında çizilecek bir hat arasında kalan Ergene havzasını doğuda Çerkezköy, batıda
ise Meriç nehri sınırlamaktadır. Havza daha çok Eosen, Oligosen-Alt Miosen ve Miosen
yaşlı kırıntılı çökellerden meydana gelmiştir. Ergene çayı boyunca çok geniş olmayan
alüvyal dolgu malzemesi de yer almaktadır. Sahanın ortalama yükseltisi 50-150 m arasında
değişmektedir. Söz konusu sahanın bitki örtüsü bakımından en belirgin özelliklerinden
biri, günümüzde ağaçsız oluşudur. Bu durum sahanın step olarak tanımlanmasına neden
olmuştur. Ancak yapılan çalışmalar bu sahanın gerek iklim gerekse toprak koşullarının
ağacın yetişmesine engel olmadığını ortaya koymaktadır (Dönmez 1990). Ergene
havzasında yağış ortalamaları 550-600 mm arasında değişmektedir. Ergene havzası
Trakya’nın en az yağış alan yeri olmakla beraber bu yağışlar 550 mm’nin altına
düşmemektedir. Toplam yağış miktarlarında yıldan yıla büyük değişimler görülmediği
gibi yağışın yıl içindeki dağılışı ağaç yetişmesini engelleyecek boyutta değildir. Yıllık
ortalama sıcaklıklar 12-14 °C, Temmuz ayı sıcaklıkları 22-24 °C dolayındadır. Bu sahada
ekstrem düşük sıcaklıklar ender görülür ve don olayları ise çoğunlukla vejetasyon devresi
dışında meydana gelir. Yapılan değerlendirmeler Trakya’da kurak ayların sayısının veya
yağış etkinliğinin ağaç yetişmesine izin verdiğini göstermektedir. Bütün bunlar, Ergene
havzasının ağaç yetişmesi için uygun bir ortam oluşturduğunu göstermesine karşılık, söz
konusu sahada otsu bitkiler hakimdir ve saha günümüzde step görünümü kazanmıştır. Bu
durum Trakya’nın çok eski bir yerleşim alanı olması ve doğal bitki örtüsünün tahrip
edilmesi ile ilgilidir. Bu nedenle sahayı antropojen step sahası olarak tanımlamak doğru
olacaktır. Bu alanın bir zamanlar ormanlarla kaplı olduğunun iklim ve toprak özellikleri
dışındaki en somut delilleri; köy korularında, ziraate elverişli olmayan fazla eğimli
yamaçlarda, akarsuların subölümü hatlarında görülen meşe ormanlarıdır. Ergene
havzasında görülen meşe türleri mazı meşesi (Quercus infectoria), saçlı meşe (Quercus
cerris), tüylü meşe (Quercus pubescens)’dir. Bunun yanında gürgen (Carpinus betulus),
katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) ve karaçalı (Paliurus aculeatus) gibi türler de yer
almaktadır. Meşe ağaçlarının çoğu 2-3 metre boyunda çalı karakterinde iken, tarlaların
içinde yer yer tahripten kurtulmuş, 10-12 m boyunda ağaçlara da rastlanmaktadır (Dönmez
1990).
Marmara ekolojik bölgesinin güneyinde, Samanlı dağları, Katırlı-Avdan
dağları, Uludağ, Domaniç dağı ve Ahı dağı üzerinde yayılış alanı bulan nemli ormanlar,
çoğunlukla kuzeyden gelen nemli hava kütlelerinin etkisinde olan yerlerdir. Yükseltinin
de etkisiyle bu alanlar çevrelerine nazaran daha fazla yağış alırlar. Dolayısıyla da adı
geçen dağların kuzeye açık bu yamaçlarında hakim elemanı kayın (Fagus orientalis)
olan son derece yoğun nemli ormanların gelişmiştir. Bu ormanlar aynı zamanda floristik
bakımından zengin olan bir ormanaltı formasyonuna da sahiptir. Tahrip edilmedikleri
yerlerde hemen kıyı gerisinden başlayan nemli orman alanları, dağların kuzey
yamaçlarını kaplar ve hatta bazı yerlerde de zirvelerden güney yamaçlardaki vadi
içlerine sokulurlar. Bu alanlarda nemli orman alanları içinde kayın dışında sapsız meşe

(Quercus petraea), kestane (Castanea sativa), ıhlamur (Tilia tomentosa), gürgen
(Carpinus betulus), titrek kavak (Populus tremula), kızılağaç (Alnus glutinosa) ve
Uludağ’da kışın yaprakları döken ağaçların bulunduğu kuşağın üzerinde Batı Karadeniz
göknarı (yani Uludağ göknarı-Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) yayılış
göstermektedir. Türkiye’nin kuzeyindeki göknarlarımızdan birisi olan Uludağ göknarının
yayılış alanı sadece ülkemizdir ve endemiktir. Bu ağaç türleri dışında fındık (Corylus
avellana), kızılcık (Cornus mas ve Cornus sanguinea), muşmula (Mespilus
germanica), taflan (Laurocerasus officinalis), ayı üzümü (Vaccinium arctostaphylos),
sırımbağı (Daphne pontica), çobanpüskülü (Ilex colchica) ve ormangülü (Rhododendron
ponticum) gibi hemen hepsi Öksin türler olan bitkiler bu ormanlarda ortaya çıkar. Burada
sözü edilen dağlık sahaların yüksek kesimlerinda yağış miktarları 1000 mm’nin
üzerindedir. Karadeniz etkisi ve kısmen karasal etkiler nedeniyle yaz kuraklığının
hafiflediği bu sahalarda ilkbahar yağışları da artar. Marmara denizinden uzaklaştıkça
nemli ay sayısı artar ve özellikle dağların yüksek kesimlerinde nemli ay sayısı yılın
yarısını geçer ve bazı yerlerde 7 ayı bulur (nemli ay sayısı kuru orman sahalarında 4 ay
kadardır). Yine yetişme devresindeki yağışların yıllık yağışlara oranı, kuzeyin nemli hava
kütlelerinin etkisinde olan yerlerde % 60’ın üzerindedir (Güngördü 1985).
Samanlı dağlarının kuzey yamaçlarında nemli ormanlar oldukça geniş alanlar
kaplar. Dağların uzanışına paralel bir şekilde batıdan doğuya doğru bir kuşak halinde
uzanan nemli ormanlar, Samanlı dağlarının batısında Tazdağ, Dumanlı dağı ve Karlık
dağından başlar ve en doğuda Keltepe (1802 m) kuzeyine ulaşır. Bu alanlarda 800
metrenin üzerindeki yükseltilerin kuzeye açık olan yerlerinde yoğun topluluklar meydana
getirirler. Özellikle Naldöken dağı, Gebegöynük dağı, Soğucak yaylası ve Keltepe'nin
kuzeyi nemli ormanlarının iyi temsil edildiği yerlerdir. Samanlı dağlarının yüksek
kesimlerinden güneye geçildiğinde özellikle vadi içlerine de sarkan bu nemcil ormanlar,
güney yamaçlarda Armutlu yarımadası üzerindeki dağlık alanlarda 750-800 m’lere,
Naldöken dağında ve Keltepe'de 1000 m’lere kadar inerler (Güngördü 1993-1996).
Samanlı dağları üzerindeki nemli ormanların en yaygın ağaç türü kayın (Fagus
orientalis)’dır ve bu ormanların büyük kısmını kayın ormanları meydana getirir. Kayın
dışında yaygın olan diğer ağaç türleri ise sapsız meşe (Quercus petraea), kestane
(Castanea sativa) ve ıhlamur (Tilia tomentosa)’dur (Güngördü 1993-1996). Samanlı
dağlarının batısında Armutlu yarımadası üzerindeki dağlık alanların kuzeyinde kayın
ormanları, oldukça iyi gelişme gösterirler. Kayın ormanları Tazdağ, Kürek dağı ile Erikli
dağının bazı kesimlerinde yerlerini sapsız meşe ormanlarına bazı yerler de ise kestane
ormanlarına bırakır. Samanlı dağlarının doğusunda kalan bölümü nemli ormanların asıl
geniş yayılışa sahip olduğu yerleri meydana getirmektedir. Buralardaki nemli ormanların
en yaygın olan ağacı da kayındır ve Naldöken dağı, Gebegöynük dağı, Soğucak yaylası
ve Keltepe üzerinde geniş yayılış alanı bulur. Bu ormanların içine yer yer sapsız meşe
(Quercus petraea) ve kestane (Castanea sativa) de karışır (Fotoğraf 45).
Daha güneyde yer alan Uludağ’ın kuzey yamaçları da nemli ormanların yayılış
alanlarını oluşturur. Yağış ve sıcaklık taleplerine göre çeşitli bitki kademelerinin ortaya
çıktığı bu dağlık alan aynı zamanda çevresine nazaran oldukça fazla yağış alır. Bursa'da
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700 mm olan yağış, Uludağ’ın yükseltisi yaklaşık 1000 m olan yerlerinde 1100 mm
civarındadır (Buradaki dağ istasyonu Yeşilkonak 1133,3 mm yağış alır). Yağış miktarları
1500 metrelik yükseltilerde 1300 mm (1620 metredeki Sarıalan istasyonunda yağış
miktarı 1300 mm’yi geçer), 2000 metrelik yükseltiler de ise 1500 mm (1920 metrede
bulunan Zirve istasyonunda 1505,1 mm) civarındadır. Yağış miktarı İnegöl depresyonunda
600 mm’dir (Güngördü 1988-1992).

Fotoğraf 45. Anadolu kestanesi (Castanea
sativa). Castanea cinsinin kuzey yarımkürenin
nemli ve ılıman bölgelerine dağılmış olan 8
türü bilinmektedir. Bunlardan sadece birisi
yani Anadolu kestanesi (Castanea sativa)
ülkemizde doğal olarak yayılış gösterir.
Anadolu kestanesinin Avrupa’da ve Kafkas
dağlarında da yayılışı vardır (Foto. M. Avcı).
Bu durum Uludağ’ın aldığı yağış miktarlarının etrafına nazaran ne kadar yüksek
olduğunu gösterir. Bitki türlerinin çeşitliliği ve eriştikleri yükseltiler açısından Marmara
ekolojik bölgesindeki en zengin orman sahaları Uludağ ile devamındaki kütleler üzerinde
yer alır. Bu dağların kuzeyin etkilerine açık olan yamaçlarında nemli ormanlar güney
yamaçlarda ise kuru ormanlar dağılış gösterir. Samanlı dağları üzerinde, Keltepe'de 1600
metrelere, daha güneydeki Mudanya- Katırlı-Avdan dağlarında yaklaşık 1300 metrelere
kadar çıkan bu nemli orman alanları Uludağ’ın kuzeye açık yamaçlarında 2100 metrelere
kadar çıkmaktadır. Samanlı dağları üzerindeki nemli ormanlarla, Uludağ ve
devamındaki diğer dağlık sahaların nemli ormanları arasında bitki kuşakları bakımından
farklılıklar ortaya çıkar. Samanlı dağlarındaki nemli ormanların birinci bitki kuşağını bu
dağların batısında kuzey yamaçlarda (çok tahrip edilmiş olmakla beraber) kestane
(Castanea sativa) ve meşe (Quercus infectoria, Q. cerris) ormanları, ikinci kuşağı kayın
(Fagus orientalis) ormanlarıile kayın ormanları içine karışan sapsız meşe (Quercus
petraea) ormanları meydana getirir. Samanlı dağlarının sadece doğusunda çok dar
alanlarda yayılış alanı bulan Batı Karadeniz göknarı (Uludağ göknarı-Abies nordmanniana
ssp. bornmuelleriana), Samanlı dağları üzerinde üçüncü bir bitki kuşağı ayırmaya pek

yetmez. Hâlbuki 2543 metreyi bulan yükseltisi ile Uludağ üzerinde Uludağ göknarı
(Abies nordmanniana ssp. bornmuelleriana) kuşağı çok açık olarak izlenir. Uludağ’ın
kuzeyinde yaklaşık 400-900 metrelerde birinci bitki kuşağını kestane (Castanea sativa),
meşe (Quercus infectoria ve Q. cerris) ve yer yer de karaçam (Pinus nigra)
ormanları oluşturmaktadır. 900 metrelerden itibaren sapsız meşe (Quercus petraea)
ormanları ile başlayıp yaklaşık 1000-1500 metreler arasında geniş bir yayılış alanı bulan
kayın (Fagus orientalis) ormanları ikinci bitki kuşağını meydana getirir. 1500
metrelerden sonra ise üçüncü kuşağı teşkil eden Uludağ göknarı (Abies nordmanniana
ssp. bornmuelleriana) kuşağı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar kayın ormanları gibi
devamlı bir bitki kuşağı şeklinde olmasa da göknar ormanları Uludağ’ın kuzey
yamaçlarında 1500-2100 metreler arasında geniş yayılış alanı bulur ve güney
yamaçlardaki kabul havzalarını da sarkar. Göknar ormanları Uludağ güneyinde 1600
metrelere kadar iner. Uludağ’ın daha yüksek kesimlerinde ise dördüncü bitki kuşağını
oluşturan alpin bitkiler katı dağın zirveler nahiyesinde de devam eder. Uludağ üzerinde
bitki kuşaklarının oluşumunda ilk iki kuşak için en önemli rolü yağış miktarları oynar.
Ancak ikinci kuşağı oluşturan kayın ormanlarının üzerinde ortaya çıkan iğne yapraklı
ağaç kuşağı için sıcaklığın rolü ön plana geçer. Yükseldikçe sıcaklığın düşmesine bağlı
olarak kışın yapraklarını döken bu bitki kuşağının üzerinde düşük sıcaklıklara uyum
gösterebilen özellikle göknar ormanları yaygın hale gelir (Güngördü 1988-1992).
Anlaşılacağı gibi batıda Nilüfer çayı vadisi ile doğuda Mezit Deresi yukarı
çığırı arasında Uludağ ve uzantılarındaki dağlık alanların tüm kuzey yamaçlarını
kaplayan nemli ormanlar yükseltinin artmasına bağlı olarak çeşitli kuşaklar
oluşturmaktadır. Sadece Uludağ üzerinde izlenen bu dört bitki kuşağı Marmara ekolojik
bölgesindeki başka alanlarda gözlenmez. Marmara ekolojik bölgesinin güneyindeki
nemli ormanlar Uludağ dışında daha batıda da devam ederler. Ancak Güney
Marmara’nın batısındaki nemli orman alanları doğudakiler kadar devamlılık göstermezler.
Bu konuda batıdaki kesimin Simav çayı, Koca çay, Gönen çayı ve Kocabaş çayı gibi
akarsularla parçalanmış olmasının yanında beşeri faktörlerin de rolü büyüktür. En batıda
Kaz dağı ile devamındaki Gürgen dağı ve Eybek dağı kuzey yamaçlarında nemli
ormanlar 500-600 metrelerden itibaren yayılışa sahiptir (Güngördü 1993- 1996).
Marmara ekolojik bölgesinin güneyinde Kapıdağ yarımadası (803 m) ile
Bandırma doğusundaki Karadağ (764 m) üzerinde de nemli ormanların yayılış alanları yer
alır. Kuzeyde Marmara denizi kıyılarında doğu-batı yönünde uzanan bu ormanların
yayılış alanları fazla yüksek olmayan bu kütlelelerin güney yamaçlarına da geçer. Bu
ormanların hakim ağaçlarını sapsız meşe (Quercus petraea), kestane (Castanea sativa) ve
daha yukarılarda da kayın (Fagus orientalis) oluşturmaktadır. Bunlardan en fazla alanı
sapsız meşe ormanları kaplar. Kayın ormanları Kapıdağ yarımadasının en yüksek kesimi
olan Toptepe kuzey yamaçlarında yoğun topluluklar oluşturur. Buradaki kayın
ormanlarının içinde nemcil bir ağaç türü olan kayın gövdeli akçaağaç (Acer trautvetteri)
ile sırımbağı (Daphne pontica), fındık (Corylus avellana), üvez (Sorbus torminalis),
muşmula (Mespilus germanica) ve taflan (Laurocerasus officinalis;Fotoğraf 46) da
yayılış alanı bulur. Vadi içlerinde kayınlar yerlerini ıhlamur (Tilia tomentosa)
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topluluklarına bırakır. Ihlamur toplulukları içinde dağınık olarak kestane, sapsız meşe ve
kayın ile beraber ormanaltında sırımbağı da (Daphne pontica) yaygındır (Güngördü 19931996).
Biga yarımadasının güneyinde Kaz dağının kuzeye doğru devamında Katran dağı
(Kocakatran tepe 1111 m), Gürgen dağı (1470 m) yer alır. Kaz dağının yükseltisi esas
Kazdağı zirvesinde 1700 metreyi (1774 m) geçer. Kabaca NE-SW doğrultusunda olan
Kaz dağı ve devamındaki dağlık sahalarda akarsuların açtıkları vadiler deniz etkisinin
çeşitli yönlerden bu alanlara sokulmasına da yol açar. Kuzeyden Karadeniz etkisine açık
olan Kaz dağının yamaçları, güneyden ve batıdan daha çok Akdeniz’in etkisinde kalır.
Dolayısıyla bu dağlık alanlar Marmara ekolojik bölgesinin geçiş özelliğini çok belirgin
şekilde yansıtan alanlardan birisi olur. Bu durum bitki topluluklarına da yansıdığından batı
ve güney yamaçlarda kızılçam ve karaçam ormanlarından oluşan kuru ormanlar buna
karşılık kuzey yamaçlarda nemli ormanlar yayılış gösterir. Nemli ormanların hakim
elemanları aşağı seviyelerde kayın (Fagus orientalis), sapsız meşe (Quercus petraea) ve
macar meşesi (Quercus frainetto), yükseklerde ise Kazdağı göknarı (Abies nordmanniana
ssp. equi-trojani) dır. Kazdağı göknarının yayılış alanı sadece bu dağlık alanlardır ve
endemik bir göknar türümüzdür. Kazdağının çoğunlukla zirvelerini kaplayan göknar
ormanlarının belli başlı yayılış alanlarını Gürgen dağının 1200 metreden ve Eybek
dağının ise 750 metreden yüksek alanları oluşturur. Bu dağlık alanların kuzey
yamaçlarını kaplayan göknar toplulukları içine yer yer sapsız meşe ve karaçam da karışır.
Bunların dışında vadi içlerinde yayılış alanı bulan adi gürgen (Carpinus betulus ),
kestane (Castanea sativa), ıhlamur türleri (Tilia dasystyla subsp. caucasica, T.
tomentosa, T. platyphyllos), titrek kavak (Populus tremula) ve porsuk (Taxus baccata)
dikkat çekici ağaçlardır. Ormanaltında yine Karadeniz bölgesinin nemcil çalı türleri de
ortaya çıkar. Sarıçiçekli ormangülü (Rhododendron luteum), çobanpüskülü (Ilex
aquifolium), sırımbağı (Daphne pontica), fındık (Corylus avellana), kızılcık türleri
(Cornus mas ve C. sanguinea), üvez (Sorbus torminalis), kara mürver (Sambucus
nigra) ile yabani kiraz (Prunus avium) bunlardan bazılarıdır (Güngördü 1993-1996).

Fotoğraf 46. Taflan (Laurocerasus officinalis), daima yeşil yapraklı bir bitkidir.
Özellikle Karadeniz ekolojik bölgesinde yaygın olan bu tür Marmara ekolojik bölgesinde
nemli orman sahalarında da ortaya çıkar (Foto M. Avcı).
Marmara ekolojik bölgesinin güneyindeki kuru orman alanlarının yayılış
sahalarına gelince; bu orman alanları dağlık alanların güney yamaçları yanında iç
kesimlerdeki plato ve tepelik alanların yaygın bitki formasyonunu meydana getirir. Kuru
orman toplulukları, nemli ormanlara göre hem türce hem de ormanaltı bakımından daha
fakirdirler. Marmara ekolojik bölgesinin kuzeyinde Kocaeli yarımadası üzerinde kuru
orman sahasını, Karadeniz’e dökülen akarsularla, Marmara denizine ulaşan akarsular
arasındaki su bölümü hattının güneyindeki sahalar oluşturur. Ana hatları ile iklim ve
toprak koşulları gibi ekolojik bakımdan büyük farkların görülmediği Kocaeli
yarımadasında, orman formasyonunun karakterini büyük ölçüde rölyef özellikleri
belirlemektedir. Kocaeli yarımadasında su bölümü hattı güneye yakın geçer. Yarımada
rölyefindeki disimetrinin iklim elemanlarından özellikle yağışın dağılışında neden olduğu
farklılaşma, nem istekleri birbirinden farklı iki orman formasyonunun oluşumuna yol
açmıştır. Özellikle yarımadanın güney kesiminde donlu günlerin sayısının azlığı, kurak
devrenin daha uzun oluşu, yetişme devresindeki yağışların daha çok sağanak
karakterinde olması ile 30°C’nin üzerindeki sıcaklık frekanslarının yüksekliği gibi iklim
özellikleri kuru ormanların yayılışında etkili olur. Bu ormanlar yarımadanın kuzeyindeki
nem isteği yüksek ormanlarla karşılaştırılamayacak kadar kurakçıl bir bitki topluluğudur
ve çoğunluğunu meşe ormanları oluşturur. Meşe ormanlarında hakim tür mazı meşesi
(Quercus infectoria) ve macar meşesi (Quercus frainetto)’dir. Bu ormanlara yer yer maki
elemanları eşlik etmektedir. Hâlbuki su bölümü hattının kuzeyinde kayın (Fagus
orientalis), sapsız meşe (Quercus petraea), saplı meşe (Quercus robur), Istranca meşesi
(Quercus hartwissiana), kızılağaç (Ulmus glutinosa), kestane (Castanea sativa), ıhlamur
(Tilia tomentosa), adi gürgen (Carpinus betulus), dişbudak (Fraxinus excelsior) gibi
ağaçlar hakim bitki topluluğunu meydana getirir. Bu ağaçlara fındık (Corylus avellana),
kızılcık (Cornus mas), muşmula (Mespilus germanica), üvez (Sorbus torminalis),
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ormangülü (Rhododendron ponticum), sırımbağı (Daphne pontica) ve çobanpüskülü
(Ilex aquifolium) gibi nemcil çalı türleri de katılır. Kuzeydeki bütün bu çeşitlilik su bölümü
hattının güneyine geçilince büyük ölçüde ortadan kalkar. Neredeyse Sapanca gölünün
doğusuna kadar meşe toplulukları ve maki elemanları hakim bitki topluluğunu oluşturur.
Tahrip alanlarını kaplayan maki elemanlarının başlıcalarını akçakesme (Phillyrea
latifolia), delice (Olea europaea var. oleaster), defne (Laurus nobilis), funda (Erica
arborea), erguvan (Cerris siliquastrum), katırtırnağı (Spartium junceum), pırnal meşesi
(Quercus ilex), kermez meşesi (Quercus coccifera), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus),
kocayemiş (Arbutus unedo), menengiç (Pistacia lentiscus) ve laden (Cistus salviifolius
ve C. creticus) oluşturur (Dönmez 1979).

Fotoğraf 47. Yayılış alanı Avrupa-Sibirya flora bölgesi olan adi gürgen (Carpinus
betulus), Kazdağı ve uzantılarının özellikle nemli kuzey yamaçlarında diğer Karadenizli
bitkilerle beraber bulunur (Foto. M. Avcı).
Kocaeli yarımadasının kuzeyi ile güneyi arasındaki su bölümü hattı İzmit
Körfezine daha yakın geçer. Bu durum nedeniyle yarımada üzerindeki kuru orman sahaları
nemli orman sahalarına göre daha az yer kaplar (Dönmez 1979). Kocaeli
yarımadasındaki kuru ormanlar aslında en batıda Alemdağ ve Aydos dağı güney
yamaçlarından başlar. Ancak bu alanlarda orman formasyonu büyük ölçüde ortadan
kalkmış ve yer yer mazı meşesi (Quercus infectoria) ve maki elemanlarının karışık olarak
bulunduğu bir çalı formasyonuna dönüşmüştür. Pırnal meşesi (Quercus ilex) gibi
Akdenizli bazı bitkiler burada Göksu vadisinin yamaçlarında ortaya çıkmaktadır. Bu
kurakçıl kuru orman kalıntıları Aydos dağının güney yamaçlarından Gebze’ye doğru
devam eder. Gebze-İzmit arasındaki kıyı bölgesinde yine maki formasyonu hakimiyeti
ortaya çıkar. İzmit körfezinin doğusuna geçildiğinde kuru ormanlar biraz daha çeşitlenir
ve araya yer yer sapsız meşe (Quercus petraea) ve macar meşesi (Quercus frainetto)
karışmaya başlar. Kocaeli yarımadasının güney kesiminde kuru ormanların asli
elemanlarını oluşturan meşeler de bazı yazarlara göre odun kömürü yapımında geniş
ölçüde kullanılmış ve bu nedenle tahrip edilmiştir (Dönmez 1979).

Marmara ekolojik bölgesinin güneyindeki kuru orman sahaları dağların güney
yamaçlarını ilgilendirir. Bu alanlarda kuru orman sahalarında yayılış gösteren başlıca
ağaç türleri kızılçam (Pinus brutia), karaçam (P. nigra), saçlı meşe (Quercus cerris),
mazı meşesi (Q. infectoria) ve palamut meşesi (Q. ithaburensis ssp. macrolepis) dir.
Özellikle Biga yarımadası kuru orman sahalarında çam türleri oldukça yaygın bir ağaç
olarak dikkati çeker. Kepsut güneydoğusunda yer alan kuru ormanlarda hem çam türleri
hem de meşe türleri yayılış gösterir. 450-500 metrenin altındaki seviyeler, içlerinde yer
yer dağınık olarak saçlı meşe (Quercus cerris) ve palamut meşesi (Q. ithaburensis ssp.
macrolepis) ağaçlarının da yer aldığı mazı meşesi çalılıkları ile kaplıdır. Daha yukarılarda
kızılçam ormanları yaygındır (Güngördü 1993-1996).
Marmara ekolojik bölgesinde ormanların tahrip edildiği yerlerde özellikle denizin
etkilerine açık olan yerlerde gelişen çalı formasyonu heryerde aynı özellikleri
göstermez. Özellikle güneye açık olan ve yükseltinin fazla olmadığı yerlerde maki
formasyonu, buna karşılık Karadeniz’in daha nemcil etkilerine açık olan yerlerde ise
psödomaki formasyonu ortaya çıkar. Maki formasyonun esas yayılış alanlarından birisini
İzmit körfezinin kuzey kıyıları ile Gemlik körfezinin yine kuzey kıyıları oluşturur. Bu
alanlar büyük ölçüde kuzeyin etkilerine kapalıdır. İzmit körfezi kuzey kıyılarında maki
elemanları kıyıdan itibaren yer yer 450-500 metreye kadar çıkarlar. Ancak maki
formasyonu bu kıyılarda her yerde aynı çeşitliliğe sahip değildir. Örneğin Tavşancıl
kuzeyinde Hereke pudingleri üzerinde aralarına akçakesmenin (Phillyrea latifolia)
karıştığı güvem çalılarından (Prunus spinosa) meydana gelen topluluklar yaygın iken
Tavşancıl- Hereke arasında maki formasyonunun tür çeşitliliğinin arttığı görülür. Burada
akçakesme (Phillyrea latifolia), kermez meşesi (Quercus coccifera), defne (Laurus
nobilis), kocayemiş (Arbutus unedo), menengiç (Pistacia terebinthus), erguvan (Cercis
siliquastrum), katran aradıcı (Juniperus oxycedrus), katırtırnağı (Spartium junceum),
delice (Olea europaea var. oleaster), mersin (Myrtus communis), laden (Cistus
salviifolius) maki toplukları içinde ortaya çıkan belli başlı türlerdir (Dönmez 1979).
Gemlik körfezi kuzey kıyılarında maki formasyonu, yükseltileri çok da fazla olmayan
engebeli topoğrafyanın korunaklı alanlarında yayılış gösterir. Bu sahalarda ve Armutlu
yarımadası çevresinde ortaya çıkan bazı maki türleri arasında katırtırnağı, mersin,
akçakesme, laden, katranardıcı, kocayemiş menengiç ve funda sayılabilir. Marmara
denizindeki adalar da maki formasyonun temsil edildiği alanlardır. Marmara adası ve
İstanbul adalarında maki oldukça çeşitlidir (Fotoğraf 48; Fotoğraf 49).
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Fotoğraf 48. Burgazada maki formasyonu. Marmara ekolojik bölgesinde
İstanbul’da adalar da maki formasyonun temsil edildiği yerler arasındadır (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 49. Marmara denizindeki adalarda maki formasyonu. Katırtırnağı (Spartium
junceum), kermez meşesi (Quercus coccifera), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), laden
(Cistus salviifolius ve C. creticus) (Foto. M. Avcı).
Kızılçam ormanlarının alt katında yer alan ve tahrip sahalarını kaplayan maki
formasyonu özellikle Marmara adası (Fotoğraf 49), Büyükada ve Heybeliada ve
Burgazada’da geniş yer kaplar. Bu adalarda adeta Ege ve Akdeniz kıyılarını hatırlatacak
ölçüde maki toplulukları ortaya çıkar. Maki içinde menengiç (Pistacia terebinthus),
kocayemiş (Arbutus unedo), akçakesme (Phillyrea latifolia), funda (Erica arborea ve E.
manipuliflora), erguvan (Cercis siliquastrum), katırtırnağı (Spartium junceum), kermez
meşesi (Quercus coccifera), defne (Laurus nobilis), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus),
laden (Cistus salviifolius ve C. creticus) yaygın türlerden bazılarıdır (Günal 1998).

Fotoğraf 50. Marmara adsında iki maki elemanı. Erguvan (Cercis siliquastrum) ve tesbih
(Styrax officinalis) orman tahrip sahalarında ortaya çıkar (Foto. E. Köroğlu).
Marmara ekolojik bölgesinde ormanların tahrip edildiği kuzeye açık yerlerin çalı
formasyonu ise psödomakidir. Samanlı dağlarının ve Uludağ'ın kuzeye açık yamaçlarının
alçak kesimlerinde ve Kapıdağ yarımadasının kuzeye bakan yerlerinde orman tahrip
sahlarını psödomaki toplulukları kaplar. Akçakesme (Phillyrea latifolia), kermez meşesi
(Quercus coccifera), defne (Laurus nobilis), kocayemiş (Arbutus unedo), menengiç
(Pistacia terebinthus), erguvan (Cercis siliquastrum), katırtırnağı (Spartium junceum),
dişbudak (Fraxinus ornus), kızılcık (Cornus mas), üvez (Sorbus torminalis), sumak
(Rhus coriaria) ve geyik dikeni (Crataegus monogyna) bu topluluklar içinde görülen
türlerden bazılarıdır. Bursa’nın güneyinden itibaren Uludağ yamaçlarının alçak
alanlanlarını da özellikle kestane tahrip sahalarının hakim bitki formasyonu psödomakidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Marmara Geçiş Bölgesi içinde yer alan göllerden biri
değildir?
a) İznik gölü
b) Ulubat gölü
c) Eber gölü
d) Manyas gölü
e) Sapanca gölü
2) Aşağıdakilerden hangisi Samanlı dağlarının güneyindeki alçak alanlar içinde yer
almaz?
a) Gemlik körfezi
b) İzmit körfezi
c) Garsak boğazı
d) İznik depresyonu
e) Pamukova depresyonu
3) Marmara Geçiş Bölgesinde çeşitli vejetasyon kuşaklarının en iyi izlenebildiği alan
hangisidir?
a) Uludağ
b) Samanlı dağları
c) Kapıdağ yarımadası
d) Ganos dağı
e) Eğrigöz dağı

4) Marmara Geçiş Bölgesinde kar yağışlı ve karla örtülü gün sayılarının en fazla
olduğu alanın aşağıdakilerden hangisi olması beklenilir?
a) İstanbul
b) Bandırma
c) Tekirdağ
d) Yalova
e) Kütahya
5) Aşağıdakilerden hangisi Ergene havzasında yayılış gösteren topraklar arasındadır?
a) Vertisoller
b) Kahverengi orman toprakları
c) Kireçsiz kahverengi orman toprakları
d) Rendzinalar
e) Podsoller
6) Uludağ’da yayılış gösteren iğne yapraklı ağaçlardan hangisi endemiktir?
7) Ganos dağlarında nemli ormanlar içinde yayılış alanı bulan ve nemcil olan yayvan
yapraklı ağaçlara üç örnek veriniz?
8) Trakya’da odun kömürü elde etmek için en fazla hangi ağaçlar kullanılır?
9) Samanlı dağlarının kuzeyindeki nemli orman sahalarında yayılış gösteren hangi
kayın türüdür?
10) Kapıdağ yarımadasının kuzey yamaçlarında hakim olan orman formasyonu nemli
ormanlardır. Bu ormanlar içinde yayılış gösteren nemcil bitkilere üç örnek veriniz?

Cevaplar
1-c, 2-b, 3-a, 4-e, 5-a, 6-Uludağ göknarı/Batı Karadeniz göknarı, 7-Macar meşesi,
ıhlamur ve kestane, 8-Meşeler, 9-Doğu kayını, 10-Muşmula, taflan ve fındık.
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8. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİ: AKDENİZ EKOLOJİK
BÖLGESİ

Anahtar Kavramlar
Maki: Akdeniz iklim bölgesinde asli orman örtüsünün tahribinden sonra özellikle kıyı
bölgelerinde gelişmiş, 3-5 metre yükseklikte, ince gövdeli, genellikle daima yeşil yapraklı çalı
türlerinden meydana gelen bitki topluluğu
Garig: Akdeniz iklim bölgelerinde maki formasyonunun tahrip edilmesinden sonra
toprak örtüsünün süpürülmesi sonucunda birçok maki türünün ortadan kalktığı yerlerde
tutunabilen, daha az müşkülpesent özellikle kurakçıl, dikenli türlerin varlıklarını
koruyabildikleri bozulmuş bitki toplulukları
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Giriş
Türkiye’nin Akdeniz ekolojik bölgesi Akdeniz iklimi ile karakterize olan bir alandır.
Akdeniz iklim tipi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı olarak tanımlanır. Kış
mevsiminde mevcut polar cephe bu saha üzerine doğru yer değiştirdiğinden siklonik faaliyet
artar ve kış mevsimi boyunca yağış meydana gelir. Yazın kutbi cephe uzak alanlara
çekildiğinden bu alanlar tropikal hava kütlelerinin etki alanına girer ve kurak yaz mevsimi söz
konusu olur. Akdeniz havzasının bütünü dikkate alındığında havzanın batısı ve doğusu
arasında iklim özelliklerinde bazı farklılıklar ortaya çıkar. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’den
daha fazla yağış alır. Batı Akdeniz’de termik rejim daha denizeldir. Türkiye’nin Akdeniz
kıyıları, Doğu Akdeniz iklim tipinin ve bitki örtüsünün özelliklerini taşır. Bu iklim
özelliklerinin Akdeniz kıyılarından iç kesimlere sokulup sokulmamasında rölyef, son derece
belirleyici bir etkiye sahiptir. Anadolu yarımadasının güneyinde yer alan Toroslar, kıyıya
paralel uzanır ve denizel etkinin iç kısımlara sokulmasını engellerler. Buna karşılık Akdeniz
iklim özelliklerinin görüldüğü Ege kıyılarında dağlar kıyıya dik uzanmaktadır ve denizin
etkisi dağlar arasında kalan vadiler boyunca iç kesimlere doğru sokulur. Denizin etkisinin
azalmaya başladığı iç kesimlere doğru, iklim üzerinde karasallığın da bazı etkiler yarattığı
görülmektedir. Bu açıdan ele alındığında Türkiye içinde büyük ölçüde veya kısmen Akdeniz
ikliminin etkisinde olan bu alanları Akdeniz ekolojik bölgesi, Ege ekolojik bölgesi, Akdeniz
geçiş bölgesi ve Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesi olarak gruplandırarak değerlendirmek
daha yerinde olacaktır.

8.1. Akdeniz Bölgesinin Ekolojik Özellikleri
Akdeniz ekolojik bölgesi büyük ölçüde Batı ve Orta Torosların güney yamaçlarını
içine alır ve Akdeniz kıyısı boyunca geniş bir şerit halinde uzanır. Doğuda Amanos dağları da
Akdeniz ekolojik bölgesi içinde kalmaktadır. Toros dağları Alp orojenik kuşağının
Türkiye’deki güney kanadını meydana getirmektedir. Toroslar Kambriyen’den başlayarak
Miyosen sonuna kadar denizel fasiyeste gelişmiş, genellikle metamorfizmaya uğramamış
tortul seriler ile sınırlı alanlarda metamorfik masiflerin (Anamur masifi gibi) geliştiği bir
alandır (Ketin 1983; Şekil 1 ve Şekil 2).
Mesozoik, Toroslar için büyük önem taşımaktadır. Bugün Toros dağları olarak
tanımlanan kütlenin büyük kısmı Mesozoik yaşlı formasyonlardan meydana gelmiştir (Şekil
3). Toroslarda ilk Alpin hareketler Orta Jura’da (Kimmeriyen safhası) başlamış, en şiddetli ve
yaygın orojenik hareketler Kretase sonunda (Laramiyen safhası) olmuştur (Ketin 1983). Bu
döneme ait formasyonlar günümüzde özellikle Batı Toroslarda yaygın olarak görülmektedir.
Tersiyer, Toros dağlarının şekillenmesinin yeni bir boyut kazandığı döneme işaret
etmektedir. Eosen sonunda Toros dağlarının büyük kısmı deniz seviyesinin üzerine çıkmış,
Miyosen’den itibaren orojenik hareketler yerini epirojenik ve kratojenik yükselmelere terk
etmiştir. Günümüzde Toroslarda Miyosen formasyonları deniz seviyesinden 950-1000 m daha
yukarıda yer almaktadır (Ketin 1983; Şekil 4).

Şekil 1. Akdeniz ekolojik bölgesinde Prekambriyen ve Paleozoyik formasyonlarının dağılışı.

Şekil 2. Akdeniz ekolojik bölgesi ve çevresinde metamorfik araziler.
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Şekil 3. Akdeniz ekolojik bölgesinde Mesozoyik formasyonlarının dağılışı.

Şekil 4. Akdeniz ekolojik bölgesinde Tersiyer formasyonlarının dağılışı.

Kuvaterner’e ait formasyonlar depresyon tabanlarında, akarsular tarafından taşınan
malzeme ile doldurularak oluşmuş olan kıyı ovalarında ve dar şeritler halinde akarsu vadileri
boyunca uzanır (Şekil 5). Toros dağlarının batı yarısında (Batı ve Orta Toroslar), karmaşık ve
arızalı bir topoğrafya hakimdir. Bu tektonik açıdan faal olmanın yanında, akarsu
aşındırmasının ve karstlaşmanın da bir sonucudur. Aynı zamanda Kuaterner’deki iklim
değişimleri, özellikle yüksek kesimlerde topoğrafyaya çeşitlilik kazandırmıştır.

Şekil 5. Akdeniz ekolojik bölgesinde Kuvaterner formasyonlarının dağılışı.

Akdeniz ekolojik bölgesi içinde üç topoğrafik ünite ayırt edilebilir. Bunlar dağlar,
ovalar ve platolardır. Akdeniz ekolojik bölgesinde dağlar Toroslar ile temsil edilir. Toros
dağları Batı Toroslar, Orta Toroslar, Doğu Toroslar ve Güneydoğu Toroslar olarak dörde
ayrılmaktadır. Batı Toroslar ile Orta Torosların güney yüzleri Akdeniz ekolojik bölgesinde
yer alır. Batı Toroslar ile Orta Toroslar arasındaki sınırı, Manavgat ile Suğla Gölü arasında
çizilecek, kabaca kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir hat ile ayrılmaktadır. Taşeli Plâtosu ile
Adana kuzeyinde kalan ve doğuya doğru Elbistan Havzası’na kadar devam eden bölümü ise
Orta Toroslar olarak tanımlanmaktadır (Toros Dağları, Elbistan Havzası’nın doğusunda iki
kola ayrılır. Kuzeydeki kol Doğu Toroslar, güneydeki kol ise Güneydoğu Toroslar olarak
adlandırılmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Akdeniz ekolojik bölgesinin başlıca topoğrafik unsurları.

Akdeniz ekolojik bölgesinde Batı Toroslar üzerindeki başlıca kütleler batıdan doğuya
doğru Sandras dağı (2295 m), Bozdağ (2414 m), Alacadağ (2336 m), Beydağları (AkdağKızlarsivrisi tepe 3069 m), Şeytan dağı (2120 m) olarak sıralanırlar. Orta Toroslar üzerinde
yer alan ve güney yamaçları Akdeniz ekolojik bölgesinde kalan başlıca kütleler ise Geyik
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dağı (2877 m), Bolkar dağları (Medetsiz tepe 3524 m), Aladağlar (Demirkazık tepesi 3756 m)
ve Binboğa dağları (Hezanlı dağ 2283 m, Dibek dağı 2549 m)’dır. Bu kütleler çeşitli akarsular
veya tektonik hatlar tarafından (Gülek boğazı gibi) yarılmıştır. Bu ekolojik bölge içinde kabul
edilen Amanos dağları (Daz dağı 2240 m) ise Toroslara dik olarak kabaca kuzey-güney
doğrultusunda uzanmaktadır.
Akdeniz ekolojik bölgesinde Göksu ve kolları tarafından yarılmış olan Taşeli platosu
dışında, özellikle akarsular tarafında taşınan malzemenin birikerek meydana getirdiği ovalar
yer alır. Taşeli platosu, Miyosen kumlu-killi kireçtaşlarından oluşur ve yüksekliği 1200-2000
metreler arasında değişir. Mersin’in kuzeybatısında 2000-2200 metreler arasında yer alan
Dümbelek düzü, bir diğer önemli plato sahasını meydana getirmektedir. Söz konusu alanlarda
yüzey akarsular tarafından 1000-1500 m arasında yarılmıştır (Atalay 1987). Akdeniz ekolojik
bölgesindeki en önemli ova, Adana ovaları adıyla bilinen ovalardır. Bu alan Toros dağlarının
güneyindeki tektonik çöküntü alanını Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin getirdiği alüvyal
malzemenin doldurması ile oluşmuştur. Adana ovaları iki bölümden meydana gelmektedir.
Güneyde kalan parçası Çukurova adını taşırken, kuzeydeki bölüm Yukarı ova olarak
bilinmektedir (Erinç 1952-1953; Ardos 1984). Amanos dağlarının doğusunda tektonik kökenli
Amik ovası yer almaktadır. Ovanın alçak kısmında yer alan Amik gölü, drenaj çalışmaları ile
kurutulmuş ve bir dönem tarımsal üretimde kullanılması gerçekleştirilmiştir. Günümüzde bir
havaalanının da yer aldığı ovada hemen hemen her yıl, drenaj kanallarının tıkanması ve
beslenme fazlalığı nedeniyle yeniden sığ bir göl oluşmaktadır (Çalışkan 2003). Akdeniz
ekolojik bölgesinde yer alan bir diğer ovalık alan da, Antalya ovaları olarak bilinen ovalardır.
Söz konusu ovalar dizisi Antalya körfezinin kuzeyinde bir şerit halinde Antalya-Alanya
arasında uzanmaktadır. Bu alan, kıyı kesiminde turizm amaçlı kullanılmakta iken, kıyı
gerisinde iklimin yarattığı avantajlar nedeniyle tarımsal üretim (özellikle seracılık faaliyetleri)
gerçekleştirilmektedir.
Akdeniz ekolojik bölgesinin ayırımında iklim özellikleri belirleyicidir. Bu nedenle
iklim elemanlarından sıcaklık ve yağış, bölge için detaylı olarak değerlendirilmiştir. Yıllık
ortalama sıcaklıklar açısından Akdeniz ekolojik bölgesinde kıyı kesiminde büyük farklılıklar
ortaya çıkmaz. Yıllık sıcaklık ortalamaları 18,0-19,3 °C arasında değişmektedir (Finike
18,0°C, Antalya ve Antakya 18,2°C, Köyceğiz 18,3°C, Anamur, Silifke ve Adana 19,1°C,
Alanya ve Mersin 19,3°C). Deniz etkisinden daha uzak ve nispeten daha yüksekte olan
Kahramanmaraş ise 16,7°C yıllık ortalama sıcaklığa sahiptir. Dağlık alanlara çıktıkça sıcaklık
değerlerinde bir miktar azalış görülür. Yıllık ortalama sıcaklıkların 1000 metre yükseltide
olan yerlerde 13-15°C, 2000 m yükseltiye sahip olan yerlerde ise 8-9°C dolayında olması
beklenilir (Yıllık ortalamalarda her 100 metrede sıcaklıkların 0,5°C azaldığı kabul edilmiştir).
Akdeniz ekolojik bölgesinde en soğuk ay Ocak, en sıcak ay Temmuz veya Ağustos’tur
(Şekil 7). Ocak ayı sıcaklıkları, karasallığın nispeten daha belirgin olduğu Kahramanmaraş’ta
4,9°C’ye düşer. Buna karşılık diğer meteoroloji istasyonlarında Ocak ayı sıcaklıkları 8,311,8°C arasında değişmektedir (Antakya 8,3°C, Köyceğiz 9,2°C, Antalya 9,5°C, Adana
9,6°C, Silifke 10,2°C, Mersin 10,5°C, Finike 11,1°C, Anamur 11,3°C, Alanya 11,8°C).
Yükseltiye bağlı olarak soğuk dönemde sıcaklıkların her 100 metrede 0,4°C düşeceği

varsayımından hareketle genel bir değerlendirme olarak Ocak ayı sıcaklıklarının 1000 m
yükseltiye sahip olan yerlerde 3-8°C arasında, 2000 m yükseltiye sahip olan yerlerde ise - 1
ila 4°C arasında olması mümkündür.
Akdeniz ekolojik bölgesindeki meteoroloji istasyonlarının Temmuz ayı sıcaklıkları ile
Ağustos ayı sıcaklıkları arasında genellikle çok az fark vardır. Temmuz ayı sıcaklıkları 27,228,8°C arasında değişmektedir (Antakya 27,2°C, Alanya 27,8°C, Mersin ve Anamur 27,9°C,
Silifke 28,0°C, Finike 28,1°C, Adana 28,2°C, Kahramanmaraş 28,3°C, Antalya 28,4°C,
Köyceğiz 28,8°C). Sıcak dönemde yükseldikçe her 100 metrede sıcaklıkların 0,6°C düşeceği
varsayımı ile yapılan hesaplamada 1000 m yükseltilerde sıcaklıkların 22-26°C, 2000 m
yükseltilerde ise 16-20°C’ler arasında düşmesi beklenebilir.
Sıcaklıkların yüksek değerlere sahip olması nedeniyle, Akdeniz ekolojik bölgesinde
yetişme devresi teorik olarak kıyıya yakın yerlerde yılın tamamını kaplamaktadır. Kıyının
hemen gerisinde yükselen dağlık alanlarda vejetasyon devresinin süresi daha kısadır. 2000 m
yükseltiye sahip yerlerde yetişme devresinin süresi 240 gün (8 ay) kadardır. Dağların daha üst
zonunda ise yetişme devresinin süresi daha da kısalır ve yaklaşık 180 güne (6 ay) iner. Bu
değişimler sahadaki bitki örtüsünün hem dağılışını, hem de floristik çeşitliliğini etkiler.
Ormanların korunduğu yerlerde sıcaklık talebi yüksek olan kızılçam, ormanlar oluşturur.
Tahrip sahalarında gelişen maki formasyonu ise yetişme devresinin neredeyse bütün yılı
kapladığı alanlarda tüm çeşitliliği ile temsil edilir. Kıyılardan dağların yüksek kesimlerine
doğru çıkıldıkça maki tür çeşitliliğinden kaybeder. Aynı şekilde sıcaklık değerlerinin
azalmasına bağlı olarak kızılçam ormanları da ortadan kalkar (Fotoğraf 1).
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Şekil 7. Akdeniz ekolojik bölgesindeki bazı istasyonların sıcaklık ve yağış grafikleri.

Fotoğraf 1. Akdeniz kıyılarından Toros dağlarının yüksek kesimlerine doğru çıkıldıkça
sıcaklık değerlerinin azalmasına bağlı olarak ağaç türlerinin de değiştiği görülür. Ağaç sınırına yakın
yerlerde ağaçların boyları da kısalır (Foto M. Avcı).

Akdeniz ekolojik bölgesinde sıcaklık özelliklerinde ortaya çıkmayan farklılıklar yıllık
yağış miktarlarında görülmektedir. Bölgede yağış, büyük ölçüde Akdeniz üzerinden,
güneybatıdan sokulan hava kütlelerine bağlıdır. Kış mevsiminde Akdeniz’in kuzey kıyılarına
ulaşan nemli hava kütleleri, Toros kütlesine çarptığında yükselir ve taşıdığı nemi bırakır.
Buna karşılık yaz mevsiminde Akdeniz’den gelen hava kütleleri hem fazla nem içermedikleri
hem de sıcaklığın yüksek olması nedeniyle taşıyabildikleri nem miktarı daha fazla olacağı için
Toroslara çarparak yükseldiklerinde yağış bırakmazlar. Bunun sonucunda bütün meteoroloji
istasyonlarında kış yağışlarının payı % 50’ye yakın veya üzerindedir hatta bazı yerlerde kış
yağışlarının payı %60’a yaklaşır (Antakya % 46,1, Kahramanmaraş % 49,7, Alanya %53,6,
Mersin %54,3, Silifke % 54,8, Köyceğiz % 55, Antalya % 55,7, Anamur % 58,2, Finike %
59,9).
Akdeniz ekolojik bölgesinde en kurak mevsim yazdır. Yaz mevsiminde yağışın payı %
0,7-3,5 arasında değişmektedir. İstasyonların aldığı yağış miktarı üzerinde kıyının uzanış
doğrultusu etkili olmaktadır. Gelen hava kütlelerine dik uzanan kıyılarda veya bu etkinin
engellenmediği alanlarda yağış değerleri 1000 mm’ye yakın veya üzerindedir (Köyceğiz
1079,8 mm, Finike 944,2 mm, Antalya 1132,9 mm, Alanya 1072,9 mm, Anamur 927,7 mm
ve Antakya 1114,9 mm). Buna karşılık Silifke ve Mersin gibi güneybatıdan gelen hava
kütlelerinin geliş yönüne paralel uzanan kıyılarda yer alan istasyonlarda yağış miktarları 600
mm’yi bulmaz (Silifke 569,2 mm, Mersin 591,6 mm). Kıyıdan içeride olmasına karşılık
benzer durum Adana’da görülür. Buradaki ortalama yağış miktarı 667,8 mm’dir.
Kahramanmaraş’ta ise yağış miktarı 738,8 mm’dir.
Akdeniz ekolojik bölgesinde yağış miktarlarının oldukça yüksek olmasına karşılık,
kuraklık önemli bir sorundur. Bölgedeki meteoroloji istasyonlarının buharlaşma ve yağış
etkinliği özelliklerine bakıldığında, de Martonne yöntemine göre sadece Antalya ve Antakya
“nemli” alanlar olarak belirirken, Silifke ve Adana “yarıkurak”, diğer istasyonlar “yarıkuraknemli” istasyonlardır. Erinç’in yağış etkinlik indisine göre ise Köyceğiz, Antalya, Alanya ve
Antakya “nemli”, diğer meteoroloji istasyonları “yarı nemli” sahalardır. Yıllık değerlere göre
yapılan değerlendirmede açık olarak görülmeyen özellikler, aylık değerlerin incelenmesi ile
daha açık olarak görülebilmektedir. Her iki yöntemde de Akdeniz ekolojik bölgesinde
Haziran-Eylül döneminde kuraklık belirgin olarak hissedilmektedir. Çoğu meteoroloji
istasyonunda Mayıs ayı da “kurak” veya “yarıkurak” olma özelliğine sahiptir. Buna karşılık
Kasım-Mart dönemi yine her iki yönteme göre de “nemli” veya “çok nemli” olarak çıkmakta,
Ekim ve Nisan ayları da “nemli” veya nemliye yakın oluşları ile dikkati çekmektedir. Bu
özellikler dikkate alındığında nemli dönem yer yer 6-7 ay kadar sürerken, belirgin kurak
dönem 4 ayı geçmektedir. Kurak dönem, özellikle bitki hayatı bakımından bazı uyum
şekillerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu nedenle de özellikle maki türlerinin
çoğunda kuraklığa bir tepki olarak deri gibi sert olan yapraklar küçülmüş, hatta uçları dikensi
çıkıntılara dönüşmüş, yaprakların üzeri mumsu tabakalara kaplanmıştır. Akdeniz havzasının
karakteristik bitkilerinden olan laden, adaçayı, kekik, mercanköşk gibi birçok bitki grubunun
ise uçucu yağ içermesi ve kurak dönemde bu yağları salgılaması, bünyelerindeki suyu
muhafaza etmek ve buharlaşmayı azaltmak nedeniyledir (Fotoğraf 2; Fotoğraf 3). Uçucu yağ,
bitkilerce üretilen uçucu maddelerin karışımıdır. Genellikle kokulu olan bu maddeler yağ
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görünümünde olduklarından “esans”, “uçucu yağ” veya “eterik yağ” olarak adlandırılır.
Bitkilerde uçucu yağlar çeşitli organlard;a yağ hücreleri, salgı kanalları veya boşlukları veya
salgı tüylerinde bulunurlar (Başer 2009).

Fotoğraf 2. Akdeniz ekolojik bölgesinde 4 ayı geçen kurak dönem bitkileri bu zor koşullara
karşı bazı önlemler almaya iter. Özellikle maki türlerinin çoğunda kuraklığa bir tepki olarak yapraklar
deri gibi sertleşir, uçları dikensi çıkıntılara dönüşür ve yaprakların üzeri mumsu tabakayla veya
tüylerle kaplanır (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 3. Akdeniz ekolojik bölgesinde son derece belirgin olan kurak döneme tahammül
etmek için bitkilerin aldıkları önlemlerden birisi de uçucu yağlara sahip olmaktır. Uçucu yağlar çeşitli
organlarda yağ hücreleri, salgı kanalları veya boşlukları veya salgı tüylerinde bulunur Örneğin
Nanegiller (Lamiaceae) familyası bitkilerinde uçucu yağlar bitkinin yüzeyindeki salgı tüylerinde
bulunur. Bu yüzden nane yaprağının yüzeyini hafifçe ovuşturduğumuzda salgı tüyündeki uçucu yağ
açığa çıkar. Defne yaprağının kokusunu alabilmek için ise yaprağı ovuşturmak yeterli olmaz, yaprağın
parçalanması gerekir (Başer 2009). Laden türleri de bu uçucu yağlara sahip olan bitkilerden birisidir
(Foto. M. Avcı).

Akdeniz ekolojik bölgesinde yıllık değerlere göre genel olarak kuzey sektörlü
rüzgârlar hakimdir.
Finike, Antalya, Anamur ve Adana’da kuzeyden, Alanya’da
kuzeydoğudan, Silifke ve Mersin’de ise kuzeybatıdan esen rüzgârlar hakim rüzgâr yönünü
meydana getirmektedir. Hakim rüzgâr yönünün farklı olduğu iki meteoroloji istasyonu
vardır. Köyceğiz’de güneyden, Kahramanmaraş’ta batıdan esen rüzgarlar hakim rüzgâr
yönünü oluşturmaktadır. Ocak ayında da benzer durum görülmektedir. Farklılık gösteren
yerler yine Köyceğiz ve Kahramanmaraş’tır. Kahramanmaraş’ta güneybatı, Köyceğiz’de ise

güneydoğu hakim rüzgâr yönünü meydana getirir. Yaz döneminde hakam rüzgâr yönlerinde
büyük değişiklikler görülmektedir. Sıcak mevsimi göstermek üzere Temmuz ayı değerleri ele
alındığında Finike ve Alanya ile Kahramanmaraş dışındaki tüm istasyonlarda güneyden esen
rüzgârlar hakimdir. Aynı dönemde Finike ve Antalya’da kuzey, Kahramanmaraş’ta ise
batıdan esen rüzgârlar en fazla esiş sayısına sahip rüzgârları meydana getirmektedir.
Akdeniz ekolojik bölgesinde kahverengi orman toprakları, kireçsiz kahverengi orman
toprakları ve kırmızı Akdeniz toprakları geniş yayılış bulmaktadır (Dizdar 2003; Şekil 8).
Bunlardan kahverengi orman toprakları Akdeniz Bölgesi’nde en geniş yayılışa sahiptir.
Anakayasını kireçtaşı, marn, kiltaşı, kumtaşı, killi şistin oluşturduğu bu topraklar çok kireçli
oluşları ile dikkati çekerler. Orta Toros dağlarının güneye bakan yamaçları boyunca, Taşeli
platosundan Adana ovalarının çerçevesini oluşturan tepelik alanlarda; Osmaniye ve Kırıkhan
çevresinde; Antalya Bölümü’nde yine dağlık alanlarda, ancak parçalar halinde kahverengi
orman toprakları ortaya çıkmaktadır. Bulunduğu alanlarda yükselti genellikle 500-1500 m
arasındadır. Bu toprakların olduğu sahalarda şiddetli erozyon söz konusudur ve bu nedenle sığ
veya çok sığ özelliğine sahiptirler.

Şekil 8. Akdeniz ekolojik bölgesinde yayılış gösteren başlıca toprak tipleri.

Akdeniz ekolojik bölgesinde yağışın nispeten fazla olduğu yerlerde kireçsiz
kahverengi orman toprakları gelişmiştir. Bu topraklar genellikle volkanik kayaçlar üzerinde
yer almakla birlikte, kireçtaşından meydana gelen anakaya üzerinde de gelişme gösterebilirler
(Dizdar 2003). Bu toprakların meydana geldiği yerlerde, anakayanın (kireçtaşının) içindeki
kireç, aşırı yıkanma nedeniyle ortamdan uzaklaştırılmıştır ve yayılışları daha kısıtlı alanları
ilgilendirmektedir. Eğimin fazla olduğu yerlerde ortaya çıkan bu topraklar sığ ve taşlı oluşları
ile dikkat çekerler. Orta Torosların yüksek kesimleri, Mersin’in kuzeybatısı, yükseltisi fazla
olmamakla birlikte, dağların uzanışları nedeniyle daha çok yağış alan Manavgat-Alanya
arasındaki saha, en batıda Köyceğiz çevresi bu toprakların geliştiği yerler arasındadır.
Kırmızı Akdeniz toprakları (terra rossalar) Akdeniz Bölgesi’nde kalker anakaya
üzerinde iklim ve topoğrafik özelliklere bağlı olarak gelişen topraklardır (Dizdar 2003). Bu
topraklarda oluşum süreçleri aktiftir. Akdeniz ekolojik bölgesinde özellikle batıda Antalya
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Bölümü’nde Fethiye çevresinde, Kemer ve Antalya arasında, Antalya ile Alanya arasında
Torosların güneye bakan eteklerinde 500 metrenin üzerindeki seviyelerde, doğuda Adana
Bölümü’nde ise Gülnar ve Silifke çevresinde, Adana’nın kuzeyinde Karaisalı ve İmamoğlu
çevresinde, Amik ovasının güneyi gibi daha sınırlı alanlarda rastlanır. Karst topografyası
şekillerinden dolin, uvala ve polyelerin tabanlarında genellikle kırmızı Akdeniz toprakları
gelişme göstermektedir. Dolin tabanlarında söz konusu toprakların kalınlığı da artmaktadır.
Bu topraklarda kil içeriği yüksektir ve organik madde oranı %8’lere kadar çıkabilmektedir.
Bölgede görülen kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları, Kaş ile Finike arasında,
Antalya’nın kuzeyinde, kısmen Taşkent ve Hadim çevresinde, Mersin ile Adana’nın
kuzeyinde ovalar ile dağlık saha arasındaki geçiş alanlarında yer almaktadır. Kireç bakımıdan
zengin olan bu topraklar, yıkanmanın az olması nedeniyle yüksek pH oranına da sahiptir
(Dizdar 2003). Buna karşılık birçok Akdeniz bitki türünün ideal yetişme alanını oluştururlar.
Akdeniz ekolojik bölgesinde rendzinalar, daha çok yüksek eğim değerlerine sahip
yerlerde ortaya çıkmakta, sığ ve taşlı yapıda olmalarıyla bilinmektedir (Dizdar 2003).
Özellikle bol miktarda kirece sahip olan bu topraklar Antalya’nın doğusunda Manavgat
çevresi ile Gülnar ile Mut arasında, Mersin ve Tarsus’un kuzeyinde kireçtaşı üzerinde gelişme
göstermektedir (Fotoğraf 4).
Alüvyal topraklar akarsuların vadileri boyunca görülmekle beraber, esas yayılış
alanları akaruların aşağı mecralarında yer alan düzlüklerdir. Bu toprakların en geniş yayılışa
sahip olduğu yer Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin Akdeniz’e döküldüğü Çukurova ile Ceyhan
nehri tarafından drene edilen ve Çukurova’dan Misis boğazı ile ayrılan Yukarı ovada
(Ceyhan ovası) ortaya çıkmaktadır. Amanos dağlarının doğusunda yer alan depresyon alanı ve
bunun kuzeyindeki Kahramanmaraş ovası, Göksu çayının Akdenize döküldüğü Silifke
çevresi, Köyceğiz çevresi ve Dalaman ovası alüvyal toprakların yayılış gösterdiği diğer
yerlerdir. Bölgenin batısında topoğrafyanın uygun olmaması nedeniyle alüvyal toprakların
yayılışı oldukça sınırlıdır.
Bölgedeki dağların zirveler bölgesi genellikle toprak örtüsünden yoksun veya çok sığ
bir toprak tabakasıyla kaplıdır. Genellikle toprak haritalarında çıplak kayalık sahalar olarak
işaretlenmiştir.

Fotoğraf 4. Akdeniz ekolojik
bölgesinde toprak örtüsünün çok zayıf
olduğu alanlar da dikkat çekicidir.
Özellikle daha çok yüksek eğim
değerlerine sahip yerlerde kireçtaşı
üzerinde rendzinalar ortaya çıkmakta, sığ
ve taşlı yapıda olmalarıyla bilinmektedir
(Foto M. Avcı).

Akdeniz ekolojik bölgesi içinde bitki örtüsü için ayrılabilecek belli başlı bitki
formasyonları şunlardır:
•

Orman formasyonu

ü

Kuru orman formasyonu

ü

Yarı nemli orman formasyonu

•

Çalı formasyonu

ü

Maki formasyonu

ü

Garig formasyonu

•

Alpin bitkiler

Akdeniz ekolojik bölgesi içinde orman formasyonu büyük ölçüde kuru ormanlarla
temsil edilir. Bu orman toplulukları tahrip edilmediği yerlerde Toros dağlarının Akdeniz’e
bakan tüm güney yamaçlarını kaplar. Kuru ormanlar batıda Sandras dağlarından başlar ve
Orta Torosların güney yüzleri boyunca devamlılıklarını korur. Bu ormanların belli başlı ağaç
türlerini kıyıdan itibaren 1000-1500 metrelere kadar çoğunlukla kızılçam (Pinus brutia) ve
kurakçıl meşe türleri meydana getirir. Kuru orman toplulukları içinde bazen 1000-1250
metrelerden yukarılarda bazı yerlerde karaçam (Pinus nigra) ortaya çıkar. Akdeniz ekolojik
bölgesi içinde genellikle 1250-1500 metrelerden itibaren ise ormanın yapısı değişmeye başlar.
Kıyı alanlarına göre daha nemli ve serin iklim koşullarına uyum gösteren ağaç türleri,
ormanın floristik özelliğinin esas unsurları haline gelir ve bu durum yarı nemli ormanları da
ortaya çıkarmış olur. Toros dağlarının daha fazla yağış alan ve daha serin olan bu yüksek
alanlarında yarı nemli ormanlar yayılış alanı bulur. Yarı nemli ormanların esas ağaç
türlerinden birisi, sıcaklık talebi orta derecede, yağış talebi nispeten fazla olan Toros göknarı
(Abies cilicica)’dır. Göknar ormanları bazı alanlarda 2000 metreye kadar çıkarlar. Toros
Dağları’nın yüksek seviyelerinde yayılış gösteren yarı nemli ormanların ağaç türlerinden bir
diğeri Lübnan sediri (Cedrus libani)’dir. Sedir Toros dağlarında Toros göknarına göre çoğu
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zaman daha yükseklere çıkan bir ağaçtır. Bunun nedeni büyük olasılıkla fizyolojik kuraklığa
daha iyi uyum göstermesidir. Sedir ormanın üst sınırına yakın bazı alanlarda boyları kısalmış
ve bodurlaşmış şekillerde de yayılışa sahiptir.
Akdeniz ekolojik bölgesinin batısında Teke yarımadasında kuru ormanlar tahrip
edilmediği yerlerde hemen kıyı şeridinden itibaren başlar ve kıyı gerisindeki tepelik alanları
bütünüyle kaplar. Kıyıdan yaklaşık 1200 metrelik seviyelere kadar kızılçam hakimiyetindeki
kuru ormanlar devam eder. Daha sonra göknar ve sedir hakimiyetindeki yarı nemli orman
kuşağı başlar. Bu kuşakta sıcaklık değerlerinin düşmesine bağlı olarak maki elemanları da
ortadan kalkar. Kızılçam hakimiyetindeki kuru ormanlar Teke yarımadasındaki akarsuların
vadileri boyunca iç kesimlere de sokulur. Dalaman çayı vadisi ve Eşen çayı vadisi Teke
yarımadasının batısında bu özelliklerin görülebildiği başlıca alanları oluşturur. Bunlardan
kabaca kuzey-güney doğrultusunda uzanan Eşen çayı vadisi boyunca Akdeniz iklim tipinin
özellikleri kilometrelerce içeriye sokulur ve kızılçam ile maki elemanlarının da yayılışına
zemin hazırlamış olur (Fotoğraf 5).

Fotoğraf 5. Teke yarımadasını kabaca
kuzey-güney yönünde yaran Eşen çayı vadisi,
yazları sıcak ve kurak olan Akdeniz ikliminin
etkilerinin iç kesimlere sokulmasını sağlar. Bu
vadi boyunca kızılçam ve çok çeşitli maki
türleri de kilometrelerce iç kesimlere doğru
yayılma imkanı bulur (Foto M. Avcı).

Rölyefin bitki örtüsü üzerine benzer yansıması daha doğuda Karasu çayı vadisi, Alakır
çayı vadisi ve Antalya doğusunda Aksu çayı vadisinde de izlenir. Toros dağlarını yaran tüm
bu vadiler boyunca kızılçam ve maki elemanları geniş yayılış alanı bulur. Eşen çayı vadisi
boyunca kızılçam ormanları 1000-1200 metreye kadar çıkar. Vadinin aşağı çığırına yakın
kesimlerde maki elemanlarının türce zenginliği de dikkati çeker. Eşen çayının yukarı çığırına
doğru gidildikçe ardıç (Juniperus excelsa), karaçam (Pinus nigra) ve Lübnan sediri (Cedrus
libani) ortaya çıkar. Aynı şekilde daha doğuda Aksu çayı vadisinde de benzer durum izlenir.
Bu vadi ve Aksu çayına karışan kollar boyunca kızılçam ve maki elemanları iç kesimlere
doğru sokulur.
Akdeniz ekolojik bölgesinin batısındaki Teke yarımadası kuru ormanlar sahasında
kızılçam asli ağaç türlerinin başında gelir. Kızılçam tahrip sahalarında yaygın olarak kermez
meşesi (Q. coccifera), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), kocayemiş (Arbutus unedo),

sandal (A. andrachne), funda (Erica sp.), sakız (Pistacia lentiscus), menengiç (P.
terebinthus), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), mersin (Myrtus communis), pırnal meşesi
(Quercus ilex), delice (Olea europaea var. oleaster), akçakesme (Phillyrea latifolia), defne
(Laurus nobilis), erguvan (Cercis siliquastrum), katırtırnağı (Spartium junceum), tesbih
(Styrax officinalis), zakkum (Nerium oleander) ve laden türleri (Cistus sp.) yer alır (Fotoğraf
6; Fotoğraf 7).
Kızılçam ormanları içine yer yer bazı meşe türleri de karışır. Saçlı meşe (Quercus
cerris), tüylü meşe (Quercus pubescens), Makedonya meşesi (Quercus trojana), palamut
meşesi (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis), bunlar arasındadır (Sayhan 1990). Bu alanda
ayrıca yer yer vadi içlerinde dağınık olarak Akdeniz dallı servisi (Cupressus sempervirens
var. horizontalis) ortaya çıkar. Ülkemizin tek doğal servi taksonu olan bu ağaca kızılçam ve
maki elemanları da eşlik eder. Servi özellikle Köprü Çayı, Göksu Vadisi ile Fethiye ve Kaş
çevrelerinde topluluklar oluşturur. Bu alanlarda kireçtaşları üzerinde açılmış derin ve dik
vadilerin tabanlarında ortaya çıkan Akdeniz dallı servisi 50-100 metrelerden itibaren ortaya
çıkar ve 1200 metrelere kadar yayılışını sürdürür (Günal 2013).

Fotoğraf 6. Katırtırnağı (Spartium
junceum). Akdeniz ekolojik bölgesindeki
koşulların bir sonucu olarak maki formasyonu
içinde yaygın olan türlerden birisidir (Foto M.
Avcı).

Fotoğraf 7. Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua) (Foto M. Avcı). Akdeniz ekolojik bölgesinde
yayılış alanı bulan maki elemanlarından birisidir. Daima yeşil yapraklı bir tür olan keçiboynuzunun
yenilebilen legümen meyveleri vardır. Keçiboynuzunun korunduğu yerlerde ağaç haline gelmiş
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örneklerine de rastlanır. Legümen meyve içindeki tohumları geçmişte ağırlık ölçüsü olarak da
kullanılmıştır (Avcı 2016).

Akdeniz ekolojik bölgesinin batı kesimindeki vadi içleri ve diğer korunaklı alanlar
bazı relikt bitkilere de ev sahipliği yapar. Bunlar arasında sığla (veya diğer adıyla günlük
ağacı; Liquidambar orientalis), Datça hurması (Phoenix theophrasti) dikkat çekicidir
(Fotoğraf 8; Fotoğraf 9). Köyceğiz gölü, Fethiye, Kaş, Antalya çevrelerindeki vadi içlerinde
geniş yayılış alanı bulan sığla, günlük veya amber ağacı gibi isimlerle bilinen ve kışın
yapraklarını döken bir ağaç türüdür. Ülkemiz dışında Rodos adasından da yayılışı bilinen
sığla Fethiye körfezi kıyılarında Dalaman çayı, Eşen çayı vadisinde, Kaş, Kalkan çevrelerinde
ve Aksu çayı vadisinde yayılış gösterir. Akdeniz ekolojik bölgesinin en batısında Köyceğiz
gölü çevresinde sığla topluluklarına yer yer kızılağaç (Alnus orientalis), geyik dikeni
(Crategus monogyna), hayıt (Vitex agnus-castus), karaağaç (Ulmus minör) yanında gıcır veya
Anadolu saparnası gibi isimlerle bilinen (Smilax excelsa), yabani üzüm (Vitis vinifera) ve
(Periploca gracea) gibi bitkiler de eşlik etmektedir (Günal 1994). Dalaman çayı vadisinde
sığla toplulukları bazı alanlarda kıyıdan itibaren 400 metreye kadar çıkar. Bu alanlarda sığla
toplukları içine kızılağaç (Alnus orientalis), defne (Laurus nobilis), erguvan (Cercis
siliquastrum), zakkum (Nerium oleander), menengiç (Pistacia terebinthus), hayıt (Vitex
agnus-castus) ve mersin (Myrtus communis) de karışır.
Datça hurması (Phoenix theophrasti) ise daha batıda Ege ekolojik bölgesinde adını
aldığı Datça yarımadasından bilinmekle beraber Teke yarımadası güneyinde Finike körfezi
kıyılarında da (Kumluca-Karaöz mevkii) yayılış göstermektedir. Bu alanda dar bir kıyı
şeridinde ortaya çıkan Datça hurması topluluklarına yine kızılçam ve maki elemanları gibi
tipik Akdeniz bitkileri eşlik etmektedir. Yaklaşık 10 metre boy yapan Datça hurması ve sığla
ağacının dahil olduğu tropikal kökenli bitki cinslerinin özellikle Tersiyer’de Avrupa’da çok
sayıda türle temsil edildiği tahmin edilmektedir (Boydak 1986).

Fotoğraf 8. Datça hurması (Phoenix
theophrasti). Akdeniz ekolojik bölgesinin
batısında yayılış alanı bulan relikt türlerden
birisidir.
Bu
bitkinin
akrabalarının
Tersiyer’de Avrupa’da yayılış gösterdiği
fosillerden anlaşılmaktadır
(Foto. www.kirsalcevre.org).

Fotoğraf 9. Sığla ağacı (Liquidambar orientalis).
Köyceğiz gölü, Fethiye, Kaş, Antalya çevrelerindeki vadi
tabanlarında gelişme gösterir. Özellikle Köyceğiz ve
Marmaris çevresindeki vadi içlerinde geniş yayılış alanı
bulan sığla, günlük veya amber ağacı gibi isimlerle bilinen
ve kışın yapraklarını döken bir ağaç türüdür. Ülkemiz
dışında Rodos adasında da yayılışı olan bu ağacın
gövdesinden çıkarılan balzam (sığla yağı), eczacılık ve
kozmetik sanayiinde kullanılır (Foto M. Avcı).

Akdeniz ekolojik bölgesinde Antalya körfezi doğusuna geçildiğinde kuru ormanların
yayılış alanları devam eder. Kızılçam özellikle 1000 metrenin altındaki sahalarda hakim
elemandır. Bu alanda batıda ortaya çıkmayan bazı orman ağaçları da yayılış alanı bulur.
Bunlar dağların yüksek kesimlerine doğru çıkıldıkça görülmeye başlayan kozalaklı ağaçlardır.
Kabaca Antalya körfezi doğusundan itibaren kızılçam ve maki kuşağının üzerinde 1250-1500
metrelerden sonra ortaya çıkan Toros göknarı (Abies cilicica) ve andız (Arceuthos drupacea
veya Juniperus drupacea) dikkat çekici iki orman ağacıdır (Fotoğraf 10).
Taşeli platosunun hemen batısında kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu Akçalı Dağları
yükselir. Bu sahada kızılçam (Pinus brutia) yükselti arttıkça yerini karaçam (Pinus nigra),
Lübnan sediri (Cedrus libani), boylu ardıç (Juniperus excelsa), kokar ardıç (Juniperus
foetidissima), andız (Juniperus drupacea) gibi türlere bırakır. Daha nemli ortamlarda ise
Toros göknarı (Abies cilicica) yayılış gösterir.
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Fotoğraf 10. Toros göknarı (Abies
cilicica),
Toros
dağlarının
yüksek
kesimlerinde
ortaya
çıkan
kozalaklı
ağaçlardan birisidir (Foto M. Avcı).

Genel olarak Taşeli platosunda kuru ormanlar bazı alanlarda kıyıdan başlar ancak
tahrip sahalarında yaklaşık 250 metrelere kadar maki daha sonra da kızılçam ormanları başlar.
Kızılçam, 900-1000 m'ye kadar saf ormanlar oluşturur, 1200 metrelere kadar da yer yer
karaçamla karışık ormanlar kurar (Sümbül 1986). Anamur kuzeyinde ise özellikle güneye
bakan yamaçlarda kızılçam toplulukları 1500 m’ye kadar çıkar. Kızılçamın yayılış gösterdiği
sahalarda vadi içlerinde erguvan (Cercis siliquastrum), çınar (Platanus orientalis), ılgın
(Tamarix parviflora), hayıt (Vitex agnus-castus), çılbırtı (Fontanesia philliraeoides) ve
karaağaç (Ulmus minör) gibi türler bulunmaktadır. Bu alanda meşeler içinde yaygın olan
türler saçlı meşe (Q. cerris) ve mazı meşesi (Q. infectoria ssp. veneris)’dir. Makedonya
meşesi (Q. trojana) ise daha nemli yamaçları tercih eder ve özellikle nispeten yağışın arttığı
750-1000 metrenin üzerinde ortaya çıkar (Sümbül 1986; Özalp 2017). Kuru ormanlar içinde
yer alan ardıçlar ise genellikle toprak ve nem istekleri bakımından kanaatkâr ağaçlardır
(Fotoğraf 12). Dona ve kuraklığa dayanma yetenekleri yüksektir. Ardıçlar yavaş büyüyen bir
ışık ağacıdır. Taşeli platosu üzerinde önemli orman ağaçlarından olan Lübnan sedirinin
yayılış alanı genellikle 1000-2100 m yükseltiler arasında değişir ve Lübnan sediri çoğu yerde
orman sınırını oluşturur. Bu alanda bazen yayvan yapraklı ve kışın yapraklarını döken ağaç
türleri arasında titrek kavak (Populus tremula), karaağaç (Ulmus canescens), akçaağaç (Acer
monspessulanum) yer alır. Yüksek seviyelere çıkabilen maki elemanı katran ardıcı (J.
oxycedrus), ormanaltında sık görülen türlerden de birisidir (Fotoğraf 11).
Kuru orman formasyonu Taşeli platosunun doğusunda Göksu çayı vadisi çevresinde
devam eder ve Bolkar dağlarında da devamlılıklarını sürdürür. Bu alanlarda yine dağların
güney yamaçlarında kızılçam ormanları yaklaşık 1000-1250 metrelere kadar yayılış alanı
bulur ve daha yukarılarda yerlerini yarı nemli ormanların hakim elemanı Toros göknarı ve
Lübnan sediri ormanlarına bırakır.

Fotoğraf 11. Toroslarda iki
önemli orman ağacı. Solda ardıç
(Juniperus foetidissima) ve sağda
Lübnan sediri (Cedrus libani). Sedir
birçok yerde orman sınırına kadar
yükselir. Sedir Akdeniz havzasının en
fazla tahrip edilen ağaçlardan birisidir.
Odunun rengi ve kokusu nedeniyle ağacı
değerlidir. Toros dağlarında çeşitli
alanlarda,
sedir
ağaçlandırmaları
yapıldığı görülür (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 12. Toros dağlarında anakayanın yüzeyde olduğu alanlarda ardıç toplulukları.
Akdeniz ekolojik bölgesinde kuru ormanlar içinde yayılış gösteren ardıçlar genellikle toprak ve nem
istekleri bakımından kanaatkâr ağaçlardır. Dona ve kuraklığa dayanma yetenekleri yüksektir. Ardıçlar
yavaş büyüyen ışık ağaçlarıdır (Foto. M. Avcı).

Bolkar dağlarında kızılçam ormanlarında bu ormanların alt katına sokulan veya tahrip
sahalarını kaplayan maki elemanlarının bazıları ise şunlardır: Tesbih (Styrax officinalis),
akçakesme (Phillyrea latifolia), mersin (Myrtus communis), delice (Olea europaea var.
oleaster), kermez meşesi (Quercus coccifera), sandal (Arbutus andrachne), kocayemiş (A.
unedo), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), menengiç (Pistacia terebinthus), laden (Cistus
creticus, C. salviifolius). Cehri (Rhamnus alaternus) ve kapari (Capparis spinosa) de bu
türlerin arasına karışır. 1000 metrelerden 1500-1600 metrelere kadar karaçam (Pinus nigra)
bazı yerlerde saf bazı yerlerde de diğer kozalaklı ağaçlarla karışık topluluklar oluşturur. Daha
yukarılarda göknar (Abies cilicica) ve Lübnan sediri (Cedrus libani) kuşağı yani yarı nemli
orman kuşağı yer alır. Bolkar dağlarının güney yamaçlarını yaran akarsuların vadi içlerinde
ise esas yayılış alanları Karadeniz ekolojik bölgesi olan çok sayıda nemcil bitki yer alır.
Kızılcık (Cornus sanguinea), fındık (Corylus avellena), porsuk (Taxus baccata) bunlardan
bazılarıdır (Koç 2017).
Akdeniz ekolojik bölgesinin doğusunda Amanos dağlarında da bu ormanlar yayılış
alanı bulur ve benzer floristik özellikleri gösterirler. Burada da kızılçam (Pinus brutia)
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hakimiyetindeki kuru ormanlar 900-1000 metrelere kadar çıkarlar. Kızılçamlara orman altında
menengiç (Pistacia terebinthus), sakız (P.lentiscus), zakkum (Nerium oleander), mersin
(Myrtus communis), defne (Laurus nobilis), delice (Olea europaea var. oleaster), kermez
meşesi (Quercus coccifera), akçakesme (Phillyrea latifolia), sandal (Arbutus andrachne),
kocayemiş (A. unedo), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), menengiç (Pistacia terebinthus),
laden (Cistus creticus, C. salviifolius), tespih (Styrax officinalis), sumak (Rhus coriaria ve
Rhus cotinus), erguvan (Cercis siliquastrum), katırtırnağı (Spartium junceum) eşlik eder. 600700 metrelerden sonra ise dişbudak (Fraxinus ornus), gürgen yapraklı kayacık (Ostrya
carpinifolia), kızılcık (Cornus mas), saçlı meşe (Quercus cerris) ve akçaağaç (Acer
platanoides) benzeri daha nemcil türler de yayılış alanı bulur. 1000 metreden itibaren
kızılçam yerini karaçam (Pinus nigra) ile meşe topluluklarına bırakırken şimşir (Buxus
sempervirens), mürver türleri (Sambucus nigra ve S. ebulus), fındık (Corylus avellana),
ıhlamur (Tilia argentea) ve çoban püskülü (Ilex colchica) gibi Karadeniz’i hatırlatan türler
ortaya çıkar (Aytaç, 2010). 1500 metrelerden sonra ise göknar ve sedir topluluklarının hakim
olduğu yarı nemli orman kuşağı ortaya çıkar. Bu ormanların en dikkat çekici türlerinden birisi
kayın (Fagus orientalis)’dır. Bilindiği gibi kayın Karadeniz ekolojik bölgesini karakterize
eden ağaç türlerinden birisidir. Kayın ve diğer nemcil bazı Öksin saha türlerinin buradaki
varlığı iklim değişimlerinin bir sonucudur. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan
Amanos dağlarının nemli hava kütlelerinin etkisinde olan batıya bakan yamaçları, hem bitki
türlerinin çeşitliliği ve hem de nemcil türlerin sayısı bakımından doğuya bakan yamaçlarından
çok daha zengindir.
Akdeniz ekolojik bölgesinde maki formasyonu kuru orman tahrip sahalarını kıyıdan
itibaren kaplar. Bu topluluklar deniz seviyesine yakın alanlarda ve yer yer de vadi içlerinde
floristik açıdan oldukça zengindir (Fotoğraf 13). Maki formasyonu deniz etkisinden
uzaklaştıkça ve dağların yüksek kesimlerine doğru çıkıldıkça tür çeşitliliğinden
kaybetmektedir. Antalya körfezi kuzeyinde ise Aksu çayı ve Köprü çayı vasıtasıyla Akdeniz
geçiş bölgesi olarak ayrılan ekolojik bölgeye doğru sokulur. Maki elemanlarından bazıları
ormanaltı katında da yayılışını sürdürür.

Fotoğraf 13. Taşeli platosunda kireçtaşı üzerinde maki formasyonu. Akdeniz ekolojik
bölgesinde orman tahrip sahalarını kaplayan maki formasyonu. Çoğunluğunu yaz kış yaprakları
dökmeyen çalı türlerinin meydana getirdiği bu formasyon Akdeniz ikliminin de bir göstergesidir.
Özellikle yükseltinin çok fazla olmadığı alanlarda maki türce oldukça çeşitlidir. Deniz etkisinde olan

yerlerde tür sayısı 18-19 türe çıkarken bu etkiden uzaklaştıkça veya yükselti arttıkça tür sayısı da
belirgin olarak azalır (Foto M. Avcı).

Maki toplulukları içinde en yaygın türlerden birisi kermez meşesi (Quercus
coccifera)’dir. Akdeniz ekolojik bölgesinde yaklaşık 500-600 metrelere kadar Toros
dağlarının güney eteklerinde tahrip sahalarını kaplayan ve bazı yerlerde yoğun topluluklar
oluşturan maki formasyonu içinde ortaya çıkan belli başlı türler içinde mersin (Myrtus
communis,), keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), menengiç (Pistacia terebinthus), sakız
(Pistacia lentiscus), sandal (Arbutus andrachne), kocayemiş (Arbutus unedo), akçakesme
(Phillyrea latifolia), tesbih (Styrax officinalis), erguvan (Cercis siliquastrum), laden türleri
(Cistus creticus ve C. salviifolius), defne (Laurus nobilis), delice (Olea europaea var.
oleaster), katırtırnağı (Spartium junceum) ve katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) yer alır.
Maki formasyonunun yayılış alanlarında bazı maki türlerinin birliklerine de rastlanır. Delice
birliği, laden birliği gibi. Akdeniz ekolojik bölgesi içinde maki formasyonu içinde yer alan
defne, keçiboynuzu, menengiç gibi çalı türlerinin ekonomik bakımdan değerlendirildiği ve
ticarete konu olduğu da görülür. Özellikle bazı maki sahalarında defnelerin hakim olduğu
topluluklar bu amaçla ayrılmış ve defne üretim sahalarına dönüşmüştür.

Fotoğraf 14. Akdeniz ekolojik bölgesinde bazı maki
elemanları çeşitli kullanım şekilleri nedeniyle ticarete konu
olmaktadır. Bunlar fırınlanarak kurutulmakta ve sonra da
satışa sunulmaktadır (Foto. M. Avcı).

Akdeniz ekolojik bölgesi içinde maki formasyonunun da tahrip edildiği yerler vardır.
Bu sahalar yine bir çalı formasyonu olan ancak çoğunlukla tür çeşitliliği bakımından makiye
göre çok daha fakir olan garig formasyonunun yayılış alanıdır. Garig sahalarında bozulan
ekolojik koşullar nedeniyle bu koşullara uyum gösterebilen kermez meşesi, akçakesme, katran
ardıcı, laden gibi bazı maki türleri hakimdir. Garig formasyonunun en yaygın bitkilerinden
birisi de ayakyakan (Sarcopoterium spinosum)’dır. Garig formasyonun yayılış alanı maki
sahalarına göre daha sınırlıdır.
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Alpin bitkiler ise Toros dağlarının yaklaşık 2000-2100 metrelerden itibaren yayılış
alanı bulur (Fotoğraf 15). Alpin bitkilerin büyük kısmı İran-Turan flora bölgesine ait olan
bitki türleridir.

Fotoğraf 15. Akdeniz ekolojik bölgesinde orman sınırı, ağaç sınırı ve alpin bitkiler katı (Foto.
D.E. Koç).

Örneğin alpin bitkiler Bolkar Dağları’nın Akdeniz’e bakan yamaçlarında orman üst
sınırını takiben yaklaşık 2100 metreden başlayarak 3500 metreye kadar yayılış alanı bulurlar.
İç Anadolu’ya dönük yamaçlarında ise alpin kuşak kabaca 2200 metrelerden başlar. Alpin
bitkilerden birçoğu kurakçıl, yastık formlu ve dikenli olan bitkilerden oluşur (Koç 2017).
Bunlar arasında en yaygın türlerin başında geven (Astragalus sp.) ve çobanyastığı
(Acantholimon sp.) türleri gelir. Alpin bitkiler katında çok sayıda kriptofit (soğanlı, rizomlu)
bitki de yayılış alanı bulur. Yabani lale (Tulipa sp.), anemon (Anemone blanda), düğün
çiçekleri (Ranunculus sp.), akyıldız (Ornithogalum sp.) gibi (Fotoğraf 16).

Fotoğraf 16. Akdeniz ekolojik bölgesi doğusunda Bolkar dağlarında alpin bitkiler katı (solda)
ve bu formasyon içinde yayılış gösteren yabani lale (Tulipa humulis). Toros dağlarının alpin bitkiler
kuşağının bitkilerinin büyük kısmını geven (Astragalus sp.) ve çobanyastığı (Acantholimon sp.)

gibi yastık şekilli bitkiler oluşturmakla beraber, bu türlerin arasında çok sayıda soğanlı bitki de yayılış
alanı bulmaktadır (Foto M. Avcı).
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Bölüm Soruları
1) Akdeniz ekolojik bölgesinin kıyı kesimlerinde vejetasyon devresinin süresi hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) 150 gün
b) 170 gün
c) 240 gün
d) 100 gün
e) Yılın tamamı
2) Akdeniz ekolojik bölgesinde maki formasyonu içinde aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
a) Keçiboynuzu
b) Mersin
c) Akçakesme
d) Muşmula
e) Kocayemiş
3) Akdeniz ekolojik bölgesinde garig formasyonu içinde aşağıdakilerden hangisi
görülmez?
a) Kızılcık
b) Kermez meşesi
c) Ayakyakan
d) Akçakesme
e) Laden

4) Akdeniz ekolojik bölgesinde garig formasyonunun görülebileceği yükselti hangi
seçenekte daha doğru olarak gösterilmiştir?
a) 0-500 m
b) 1000-1500 m
c) 2000-2250 m
d) 1500-1750 m
e) 2500-3000 m
5) Akdeniz ekolojik bölgesinde alpin bitkiler kuşağının ortaya çıktığı yükselti hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) 1000-1250 m
b) 1500-1750 m
c) 1000-1500 m
d) 2000-2100 m
e) 3500 m’den sonra
6) Akdeniz ekolojik bölgesinde alpin bitkiler içindeki bitkilerin büyük kısmı hangi
flora bölgesine aittir?
7) Akdeniz ekolojik bölgesinde ekonomik değer ifade eden maki elemanlarına iki
örnek veriniz?
8) Akdeniz ekolojik bölgesinde alpin katta ortaya çıkan bitkilere iki örnek veriniz?
9) Akdeniz ekolojik bölgesinde bitkilerin bazılarının uçucu yağlara sahip olmasının,
iklim özellikleri ile ilişkisi nedir?
10) Akdeniz ekolojik bölgesinde Göksu ve kollarının yardığı karstik plato hangisidir?

Cevaplar
1-e, 2-d, 3-a, 4-a, 5-d, 6-İran-Turan flora bölgesi, 7-Defne ve keçiboynuzu, 8-Geven
ve çobanyastığı, 9-Bitkiler kurak dönemde bu yağları salgılayarak bünyelerinden su kaybını
önlerler, 10-Taşeli platosu.
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9. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİ: EGE EKOLOJİK
BÖLGESİ

Anahtar Kavramlar
Horst: Faylanma sonucu iki tarafındaki fay bloklarına göre yükselmiş fay bloğu
Graben: Karşılıklı kenarlarında yer alan ve kendisini sınırlayan paralel faylara bağlı
olarak alçalmış veya alçakta kalmış fay bloğu
Yarı nemli ormanlar: Kuru orman sahalarında özellikle yükseltiye bağlı olarak
ekolojik koşulların değişmesiyle nem isteği nispeten fazla ağaç türlerinin de yetişme ortamı
bularak meydana getirdikleri orman
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Giriş
Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı bir iklim olarak tanımlanan Akdeniz
iklimi, Türkiye’de Anadolu yarımadasının güney kıyılarında hakimdir. Bu iklim tipi, batıda
Ege denizine komşu alanlar ile kuzeyde Çanakkale boğazı çevresinde de kısmen farklılaşarak
etkisini sürdürür. Akdeniz iklimi, kendine özgü bir bitki topluluğuna sahiptir (Avcı 2017).
Anadolu’nun batısında Ege denizine komşu alanlarda, asıl Akdeniz ikliminin özelliklerine
benzeyen ancak bazı farklılıklar da içeren bir iklim hakimdir. Bu durum, Akdeniz ekolojik
bölgesinin yanında bir de Ege ekolojik bölgesinin de ayrılmasına neden olmaktadır.
Ege ekolojik bölgesi, büyük ölçüde Ege coğrafi bölgesini içine alır. Ege ekolojik
bölgesi içinde asıl Ege bölümünün tamamı yer alırken, Marmara Bölgesi’nde Biga
yarımadasının batısı ile Gelibolu yarımadası ve Saroz körfezinin kuzey kıyıları da bu ekolojik
bölgeye dahil edilir. Buna karşılık Ege coğrafî bölgesinin İç Batı Anadolu Bölümü olarak
ayrılan bölümün bir kısmı Marmara geçiş bölgesine, doğusunda bir parçası İç Anadolu
ekolojik bölgesine, güneyinde kalan sınırlı bir alan da Akdeniz ekolojik bölgesine dahil
edilmiştir. İç Batı Anadolu Bölümü’nden bu ekolojik bölge içine sadece Ege denizine dökülen
akarsuların yukarı çığırları girmektedir (Atalay 2002).
Ege ekolojik bölgesinin batı kesimi genellikle alçak düzlüklerden meydana gelmiştir.
Yükselti büyük ölçüde 0-250 m aralığında değişir. Kıyıya dik uzanan dağlar ortalama
yükseltinin artmasına neden olur (ortalama 400 m). Buna karşılık Uşak yaylaları olarak
bilinen nispeten yüksek düzlüklerin yer aldığı Ege ekolojik bölgesinin doğu kesiminde
ortalama yükselti 1000 m dolayındadır (Elibüyük ve Yılmaz 2010).

9.1. Ege Ekolojik Bölgesinin Özellikleri
Prekambriyen ve Paleozoyik kayaçlarının yer aldığı formasyonlar, Ege ekolojik
bölgesinin temelini oluşturmaktadır. Bu formasyonların bir kısmı yüksek basınç ve sıcaklık
koşulları altında, farklı ölçülerde başkalaşıma uğramıştır. Sözü edilen başkalaşıma uğramış bu
alanlar, “metamorfik masifler” olarak tanımlanır. Türkiye’de belli başlı metamorfik masiflere
Istranca, Uludağ, Kazdağı, Menderes, Ilgaz (Elekdağı-Saraycıkdağı Masifi ve DadayDevrakâni Masifi), Tokat, Malatya, Kırşehir-Akdağmadeni, Niğde ve Bitlis masifleri örnek
verilebilir (Ketin, 1983; Avcı 2014d). Saruhan-Menteşe masifi adıyla da bilinen Menderes
masifi (Darkot ve Tuncel 1995), başkalaşıma uğramış gnays, migmatit, amfibolit gibi kristalin
kayaçlardan meydana gelen esas çekirdeğin çevresi, çok düşük düzeyde başkalaşıma uğramış
şist ve mermerlerin oluşturduğu bir veya iki “kılıf ” ile kuşatılmıştır. Menderes Masifi bazı
özellikleri nedeniyle dünyanın en iyi örneklerinden birisi olarak da nitelenir (Avcı 2014d).
Masifleri oluşturan metamorfizma, Paleozoyik öncesinde başlamış, İkinci Zaman’ın
sonuna kadar (Jura-Alt Kretase) devam etmiştir. Söz konusu alanların yüzeye çıkmaları ise
Üst Kretase ile Tersiyer başındadır (Perinçek, 1980; Ketin, 1983). Masiflerin en belirgin
özelliği daha sonraki dönemlerde meydana gelecek jeolojik olaylara kalıp vazifesi
görmeleridir (Sür, 1972; Atalay, 1987). Menderes masifi sadece Ege ekolojik bölgesinin
güney yarısında değil, parçalar halinde doğuda kalan kesiminde de yüzeye çıkmaktadır. Söz
konusu masifin içinde kısmen Prekambriyen kayaçları yer aldığı gibi, Paleozoik ve PalezoikMesozoyik geçişine ait kayaçlar da bulunmaktadır (Avcı 2014d; Şekil 9).

Şekil 9. Anadolu’nun batı yarısında metamorfik kayaçlar ve eski temel arazinin dağılışı (Avcı
2014d’den değiştirilerek)

Anadolu bütün olarak düşünüldüğünde Mesozoyik yaşlı formasyonlar geniş yayılışa
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sahiptir. Ancak Ege ekolojik bölgesinde Mesozoyik formasyonlarının yayılışı oldukça
sınırlıdır. Mesozoyik formasyonları parçalar halinde Menderes masifini çevrelemiştir (Şekil
10). Mesozoyik formasyonlarının en eskisi Triyas’a ait olanlardır. Ege ekolojik bölgesinde
Triyas formasyonları Karaburun yarımadasında sınırlı bir alanda, Selçuk kuzeybatısında,
kısmen Madra dağlarında görülmektedir. Menderes masifinin güneyindeki kütleleri oluşturan
Menteşe dağları, Baba dağ, Honaz dağı gibi kütlelerde ve Urla yarımadasında Jura
formasyonları ortaya çıkmaktadır. Anadolu boyunca bir kuşak teşkil eden Geç Kretase
ofiyolitleri ve ofiyolitik melanjı, batıda İzmir-Ankara, doğuda Ankara-Erzincan Neotetis
kenet kuşağının kollarını oluşturur. Batı Anadolu’da bu ofiyolitler Menderes masifinin kuzey
sınırında parçalar halinde bulunur. Ofiyolitlerin kuzeyinde kütlelerde ise daha çok Kretase
formasyonları görülmektedir. Anadolu’da Tetis Okyanusu’nun kalıntıları olarak nitelenen ve
belirli hatlar boyunca ortaya çıkan ofiyolitler, bitkilerin yayılışları bakımından büyük önem
taşımaktadır (Avcı 2014d).
Ege ekolojik bölgesinde Menderes masifinin kuzeyinde kalan alanlarda Tersiyer
formasyonları hakimdir. Tersiyer’in alt bölümlerinden Paleosen’e ait formasyonlar çok az
iken, bu ekolojik bölgede Neojen, özellikle Pliyosen ile temsil edilmektedir. Ege denizine
ulaşan akarsuların çoğunun yukarı çığırında çoğunlukla Pliyosen çökelleri yer almaktadır.
Neojen formasyonları çoğunlukla göl ortamında oluşmuş, yumuşak kireçtaşı, marn ve kil
tabakalarının ardalandığı bir yapıya sahiptir (Atalay 2002). Neojen formasyonlarına Menteşe
masifinin batısında Uşak ve Denizli civarında rastlanmaktadır. Soma çevresi Neojen’e
aityaklaşık 1000 m kalınlığındaki kömür yatakları, kırıntılı sedimentler ile volkanik tüf ve
aglomeraların ardalandığı bir yapı göstermektedir (Ketin, 1983; Avcı 2014d).

(a)
(b)
Şekil 10. Mesozoyik formasyonlarının Ege ekolojik bölgesindeki yayılışı sınırlıdır (a). Buna
karşılık Tersiyer formasyonları daha geniş alanlarda ortaya çıkarlar (b) (Avcı 2014d’den
değiştirilerek).

Neojen Ege ekolojik bölgesinde sadece birikim süreçlerinin yaşandığı bir dönem
olarak karşımıza çıkmaz. Aynı zamanda dikey yönde gerçekleşen tektonizma faaliyetleri
esnasında volkanizma da meydana gelmiştir. Belli aralıklarla devam eden volkanik
faaliyetlerin Kula çevresinde Kuvaterner’de günümüzden 8.000-10.000 yıl önceye kadar
devam ettiği ve çıkan lavların Gediz nehrinin yatağına kadar eriştiği bilinmektedir (Atalay
2002). Eskiçağ’ın ünlü coğrafyacısı Strabon Geographika isimli eserinde, Kula ve çevresinin
Katakekaumene olarak isimlendirildiğini belirtmektedir (Strabon 2000).
Ege ekolojik bölgesinde Kuvaterner formasyonları genellikle akarsu vadilerinde yer
almaktadır (Şekil 11). Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes gibi akarsuların
içinde aktıkları depresyon sahalarını dolduran alüvyonlar Kuvaterner’e aittir. Söz konusu
alüvyal malzeme, akarsuların Ege denizine döküldüğü yerde ya Büyük Menderes nehri
ağızında olduğu gibi delta oluşturmakta, ya da Gediz’in ağızında olduğu gibi denize karıştığı
yerde körfezin dolmasına yol açmaktadır. Örnek olarak 19. yüzyılda Gediz’in getirdiği
alüvyonların İzmir limanının önünü doldurması ve limana giriş ve çıkışı zorlaştırması
nedeniyle 1886 yılında, Gediz nehrinin akış yönü değiştirilmiş ve akarsu eski bir ağıza
yönlendirilerek limanın önünün kapanması engellenmiştir (Darkot ve Tuncel 1995).
Günümüzde Gediz deltası kuşların konakladığı önemli bir sulak alan olma özelliğine sahiptir.
Bu alanın güneyinde de deniz suyundan tuz üretilen Çamaltı tuzlası bulunmaktadır.

Şekil 11. Batı Anadolu’da Kuvaterner
formasyonlarının
yayılış
alanları
(Avcı
2014d’den değiştirilerek)

Ege ekolojik bölgesinde topoğrafik açıdan dağlar, platolar ve ovalar olarak 3 ünite
ayrılabilir (Şekil 12). Bu ekolojik bölgenin genel özelliği, dağların kıyıya dik uzanmasıdır.
Bunun temel nedeni, tektonik olaylar sonucunda oluşan horst-graben sistemidir. Horstlar
dağları, grabenler ise içlerine önemli akarsuların yerleştiği çöküntü alanlarını meydana
getirmektedir. Genel duruma uymayan sahalarda da yine tektonik faaliyetler topoğrafyanın
günümüzdeki şekilleri kazanmasını sağlamıştır.
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Şekil 12. Ege ekolojik bölgesinin
belli başlı topoğrafik unsurları.

Ege ekolojik bölgesinin morfolojik açıdan bugünkü görünümü almasında Neojen’in
başından itibaren etkili olan tektonik faaliyetlerin rolü büyüktür. Menderes masifi, bu tektonik
faaliyetler sonucunda faylarla parçalanmıştır. Doğu-batı doğrultulu faylarla parçalanan
Menderes masifinde, oluşan kompartmanlardan bir kısmı yükselerek dağları meydana
getirirken, bir kısmı alçalmış ve depresyonları oluşturmuştur (Şekil 13).

Şekil 13. Ege bölgesi, Neojen’den meydana gelen tektonik olaylar sonucunda doğu-batı
doğrultulu faylarla parçalanmıştır. Yükselen kompartmanlar (horst) dağları, çöken kompartmanlar
(graben) oluk şekilli vadileri meydana getirmiştir. Bu vadilerin içinde akarsular yer almaktadır.

Bu sistem kuzeyde Kazdağları ile başlar. Kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan
Kazdağları, güneyde Edremit körfezine dik yamaçlarla inerken, kuzeye doğru hafif eğimli
yamaçlara sahiptir (Darkot ve Tuncel 1995). Biga yarımadasının en yüksek kütlesini oluşturan
Kaz dağı (1766 m)’nın güneyinde Edremit Fay Zonu yer almaktadır. Kuvaterner
çökellerinden meydana gelen bu çöküntü alanına Edremit ovası adı verilmektedir ve Havran

çayı bu havzayı drene etmektedir. Bu dizide yer alan ikinci horst Madra dağı (1338 m) dır. Bu
kütle, daha güneydeki Yund dağından (Nemrutkale tepe 1075 m), Bakırçay vadisi ile ayrılır.
Dikili, Bergama, Kınık, Soma ve Kırkağaç ovaları Bakırçay vadisi boyunca yer almaktadır.
Yund dağı ile Bozdağlar arasında ise, Gediz grabeni yer almaktadır. Gediz grabenindeki
başlıca ovalar Menemen, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir’dir. Menderes masifinin büyük bir
parçasını oluşturan Bozdağlar ve Aydın dağları içine Küçük Menderes nehrinin yerleştiği bir
graben ile parçalanmıştır (Şekil 14). Bozdağlar (Kırklar tepe 2159 m) ile Aydın dağları
(Cevizlidağ 1819 m), doğuda yükseltisinde kaybederek birleşirler ve İç Batı Anadolu eşiğinde
Neojen örtü tabakalarının altına girerler. Bozdağlar ile Aydın dağlarının aslında bir bütün
olduğu ve Küçük Menderes grabeni ile parçalandığının delili; Aydın dağlarının güney
eteklerinde, Bozdağların kuzey eteklerinde yer alan ve parçalanmadan önce büyük bir kütle
olan masifin aşınımı ile meydana gelen molozlardır. Kumlu-killi bir özellik gösteren kızıl ya
da esmer renkli, içinde yuvarlak veya köşeli çakıllar bulunan bu döküntü malzemesine
Philippson, “Tmolosshutt=Bozdağ molozu” adını vermiştir (Darkot ve Tuncel 1995).
Bu grabendeki ovaların başlıcaları Selçuk ve Bayındır ovalarıdır. Küçük Menderes
nehrinin getirdiği alüvyonlar, nehrin döküldüğü körfezi doldurmaktadır. Günümüzde Selçuk
yerleşmesinin bulunduğu yerde, MÖ VI. yüzyılda deniz kenarında kurulan Antik Çağ’ın Efes
kenti, Milattan 250 yıl kadar önce, sığ olan körfezin dolması nedeniyle bugünkü Efes
harebelerinin bulunduğu yere taşınmak zorunda kalmıştı. Ancak körfezin dolmaya devam
etmesi nedeniyle, Efes’in sönükleştiği ve terk edildiği bilinmektedir (Darkot ve Tuncel 1995).

Şekil 14. Menteşe masifinin bir bölümünü oluşturan Aydın dağları ve Bozdağlar, doğu-batı
doğrultulu faylarla parçalanmış ve içinde Küçük Menderes nehrinin aktığı graben meydana gelmiştir
(Erinç 1982’den değiştirilerek).

Büyük Menderes grabeninde yer alan Büyük Menderes nehri Ege ekolojik bölgesi
sınırları dışından da bazı kaynaklar aldıktan sonra, Honaz çayını alarak grabenin içine
yerleşir. Grabendeki başlıca ovalar Söke, Aydın, Nazilli ve Sarayköy ovalarıdır. Büyük
Menderes nehrinin Ege denizine döküldüğü yerde Büyük Menderes deltası yer almaktadır.
Getirdiği alüvyal malzeler nedeniyle hızlı bir gelişme gösteren delta, Antik Çağı’n önemli
liman yerleşmelerinden bir olan Latmos Heraklia’nın yer aldığı körfezin ağzını kapatarak,
günümüzde Bafa olarak bilinen gölün oluşumuna da yol açmıştır. Büyük Menderes
grabeninin güneyinde Menteşe dağları yer almaktadır. Bu dağlık kütle Çine çayı, Akçay ve
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Dandalas çayı gibi akarsularla kabaca güney-kuzey istikametinde yarılmıştır. Batıdan doğuya
doğru, Beşparmak dağları (Tekerlek tepe 1350 m), Madranbaba dağı (Ziyaret tepe 1618 m),
Karıncalı dağları (Karlı tepe 1703 m), Baba dağı (2308 metre) ve Akdağ (Karababa tepe 2300
m) gibi dağlık kütleler bu akarsuların arasındaki yükseltileri meydana getirir.
Menderes masifi dışında kalan yerlerde de topoğrafya üzerinde tektonizmanın etkisi
büyüktür. Biga yarımadasının batısında, Akdeniz ikliminin nispeten kolay sokulabildiği
Küçük Menderes çayı (Ege ekolojik bölgesinde iki Küçük Menderes ırmağı vardır. Bunlardan
biri Biga yarımadasında diğerine nazaran daha küçük olanı Küçük Menderes çayı; Bozdağlar
ile Aydın dağları arasındaki grabene yerleşmiş olan diğeri ise, Küçük Menderes nehri olarak
isimlendirilir) vadisini Ege ekolojik bölgesinde bırakacak şekilde çizilecek bir sınır ile
Marmara Geçiş bölgesinden ayrılır. Yaklaşık 60 km uzunluğunda (boğazın Asya kıtasındaki
kıyılarının uzunluğu Kumkale burnu-Çardakfeneri arasında 94 km; Avrupa kıtasındaki
kıyılarının uzunluğu Seddülbahir- Çankaya burnu arasında 78 km’dir) olan Çanakkale
boğazının en dar yeri, Kilitbahir ile Çimentabya arasında 1375 m’dir. Çanakkale boğazının
batı kıyısında Gelibolu yarımadası yer alır. Gelibolu Yarımadası jeolojik olarak kuzeyindeki
Ganos fayı ile ve onun Saros Körfezi'ndeki güneybatıya uzantısı ile sınırlanır. Yarımada
kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı bir monoklinal kıvrım yapısıyla temsil edilir (Saner 1985).
Yarımadanın batısı Saroz körfezine bakar. Kuzey Anadolu Fayı olarak bilinen yaklaşık 1500
km uzunluğundaki fay zonunun batı ucunda yer alan Saroz körfezinin kuzey kıyıları da
Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Bu etki hemen kuzeyinde yer alan Koru ve Ganos
dağlarının güney eteklerinde de hissedilmektedir.
Ege ekolojik bölgesinde dağlar ve ovaların dışında ayrılan bir diğer jeomorfolojik
ünite, Gördes-Uşak platosudur. Platonun batısında Gediz ve kolları, doğusunda ise Büyük
Menderes nehrinin bir kolu olan Banaz çayı ve kolları söz konusu platoyu drene eder. Plato
üzerinde yükselti genellikle 600-800 m arasındadır. Platonun nispeten yüksek alanları
kuzeyde yer almaktadır. Buradaki zirveler arasında Çomaklı dağı (1201 m), Yumru dağı
(1514 m), Eğrelti dağı (1226 m) sayılabilir. Güneye doğru yükselti azalır. Kuvaterner’deki
volkanik faaliyetler sonucunda oluşmuş şekillerin yer aldığı Adala ve Kula çevresinde
yükselti çoğu yerde 1000 m’yi bulmaz. Kristalin temel ve Neojen yaşlı çökeller,
Pleyistosen’de aşınıp düzleşirken meydana gelen faylar bölgeyi parçalamış ve volkanik
malzeme yüzeye çıkmıştır. Söz konusu volkanizma faaliyetlerinin farklı büyüklüklerde 68
koninin oluşmasına yol açtığı, çıkan çok akıcı bazalt lavlarının sel gibi vadiler boyunca aktığı
görülmektedir (Erinç 1970). Kula ve çevresi 2013 yılında UNESCO tarafından dünya
jeoparkları arasına kabul edilmiştir (Fotoğraf 17).

Fotoğraf 17. Kula Jeopark’ı 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Jeoparklar Ağına kabul
edilmiş ve korumaya alınmıştır. Parkın tanıtımı ve korunması için çeşitli projeler uygulanmaktadır
(Foto M. Avcı).

Ege ekolojik bölgesinin belirlenmesinde iklim özellikleri belirleyici rol üstlenmiştir.
Bölgedeki iklim elemanları incelendiğinde bölge içinde de bazı farklılıkların varlığı dikkat
çekmektedir. Ege ekolojik bölgesinde kıyı ve iç kısımlar arasında olduğu gibi, bölgenin
kuzeyi ile güneyi arasında da sıcaklık değerlerinde farklılıklar görülür. Yıllık ortalama
sıcaklıklar kıyı kesiminde 6-11°C, iç kesimlerde ise 2-6°C arasında değişmektedir. Ege kıyısı
boyunca sıcaklıklar güneyden kuzeye çıkıldıkça azalır. Buna göre Bodrum’da 18,9°C olan
yıllık ortalama sıcaklık, Kuşadası’nda 17,0°C, İzmir’de 17,8°C, Edremit’te 16,4 °C ve
Çanakkale’de 14,9 °C’dir. İç kesimde yer alan Uşak’ta sıcaklık 12,5°C, Denizli’de 15,6°C
iken, kıyı kesimi ile iç kesimler arasında yer alan Aydın’da 17,6°C, Manisa’da ise 17,0°C’dir.
İç kesimlerde yıllık sıcaklık ortalamalarının azalması, karasallığın bir sonucu olarak
düşünülebilir.
Yıllık ortalama sıcaklıklarda ortaya çıkan bu dağılış kalıbı, yaz ve kış sıcaklıklarında
da izlenir (Şekil 15). Kıyı kesiminde yaz sıcaklıkları 25-28°C arasında değişirken (Bodrum’da
28,2°C, Kuşadası’nda 26,1°C, İzmir’de 28,1°C, Edremit’te 26,8°C ve Çanakkale’de 25,0°C),
iç kesimde yer alan Uşak’ta 23,6 °C’ye kadar düşer (Denizli’de 27,0°C, Aydın’da 28,4°C ve
Manisa’da 28,3°C). Kış sıcaklıklarının dağılışı, yıllık ortalama sıcaklıkların dağılışı ile büyük
benzerlik gösterir. Buna göre Ocak ayı ortalaması Bodrum’da 11,2°C, Kuşadası’nda 9,1°C,
İzmir’de 8,8°C, Edremit’te 7,3°C, Çanakkale’de 6,3°C, Uşak’ta 2,4°C, Denizli’de 5,5°C,
Aydın’da 8,1°C ve Manisa’da 6,7°C’dir. Sıcaklıkların 0°C’nin altına indiği gün sayısı
bakımından, iç kesimler ile kıyı arasında farklar olduğu gibi, kıyı kesiminin güneyi ile kuzeyi
arasında da farklılıklar vardır. Kıyı kesiminde sıcaklıkların 0°C’nin altına indiği gün sayısı
güneyde 1-10 gün arasında değişirken (Bodrum’da 1 gün, Kuşadası’nda 9,8 gün, İzmir’de 4,1
gün), Edremit’te 16,1 güne, Çanakkale’de ise 47,1 güne kadar çıkar. Kıyıdan iç kesimlere
doğru gidildikçe süre artmaktadır. Denizin etkisinin nispeten daha fazla hissedildiği Aydın’da
13,9 gün, Manisa’da 22,8 gün sıcaklıklar 0°C’nin altına iner. Denizli’de 26,3 gün, Uşak’ta ise
63,2 gün sıcaklıklar 0°C’nin altındadır. En fazla kar yağışlı gün Uşak’ta (18,3 gün) iken,
Bodrum, Kuşadası ve Aydın’da ortalamalar 1 günün de altındadır. Karla örtülü gün sayısının
en fazla olduğu yer ise Uşak’tır (14,2 gün).
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Şekil 15. Ege bölgesindeki seçilmiş istasyonların sıcaklık ve yağış grafikleri

Günlük ortalama sıcaklıkların +8°C’nin üzerinde olduğu günlerin, vejetasyon
devresini oluşturduğu kabul edilmektedir. Buna göre Ege ekolojik bölgesinin büyük kısmında
vejetasyon devresi 220 günün üzerindedir. Kıyı kesiminde bu süre 240 günün üzerine
çıkarken (güneyde 260 günden de fazladır), karasallığın en fazla hissedildiği yerlerde 180
güne kadar düşer (Atalay, 1976).
Ege ekolojik bölgesinde yağış değerleri kıyı kesimi ile iç kesimlerdeki alçak alanlarda
genellikle 600 mm’nin üzerinde iken, Denizli ve Uşak’ta 550 mm civarına iner. Buna karşılık
Manisa’da ise 700 mm’nin biraz üzerine çıkar. Ege ekolojik bölgesinin kıyı kesimindeki
meteoroloji istasyonlarının deniz seviyesinden yüksekliği 30 m’nin altındadır. İç kesimlerde
Uşak’ta 919 m’de, Denizli’de 426 m’de yer alan istasyonların yükseltisi Manisa ve Aydın’da
75 m’nin de altındadır. Uşak ve Denizli dışındaki tüm istasyonların yakın çevresindeki 1000
metreden daha yüksek alanlarda yağış değerlerinin 1000 mm’nin üzerine çıkması beklenirken,
Denizli çevresinde 850 mm, Uşak’ta ise 650 mm dolayında yağış olabileceği hesaplanmıştır.
Yağışın mevsimlere dağılışında en yağışlı mevsimin kış, en kurak mevsimin ise yaz olduğu

görülür. Kıyıda yer alan meteoroloji istasyonlarında sonbahar, iç kesimlerde ise ilkbahar
ikinci yağışlı mevsimdir.
Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde, genel olarak kurak koşullar ön plana
çıkmaktadır. Ege ekolojik bölgesindeki kuraklık koşullarını belirlemek üzere bölgedeki
meteoroloji istasyonlarına de Martonne ve Erinç formülleri uygulanmıştır. De Martonne
formülüne göre, yıllık ortalamalar açısından Çanakkale, Denizli ve Uşak’ta yarıkurak koşullar
hüküm sürerken diğer istasyonlar yarıkurak-nemli özeliğine sahiptir. Bu ayırım Erinç yağış
etkinlik indisinde gözlenmez ve tüm istasyonlar yarı nemli olarak belirir. Her iki yöntemde de
Temmuz ve Ağustos ayları tam kurak olarak çıkarken, de Martonne’de Haziran ve Eylül
ayları da tüm istasyonlar için kuraktır. Kasım-Mart dönemi iki yöntemde de çok nemli olarak
belirmektedir. Bu durum Ege ekolojik bölgesinde Akdeniz ikliminin hakimiyetinin de bir
göstergesidir.
Ege ekolojik bölgesinin yıllık verilere göre hakim rüzgâr yönü batıdır. Sadece
Aydın’da hem doğudan hem de batıdan esen rüzgârlar söz konusudur. Ocak ayında Uşak’ta
kuzey, İzmir’de kuzeydoğu, Aydın’da doğu ve Denizli’de güneybatıdan esen rüzgârların
hakim olduğu görülür. Yaz mevsiminde ise İzmir ve Aydın’da da daha çok batıdan, Uşak’ta
kuzeyden, Denizli’de ise kuzeybatıdan esen rüzgârlar hakimiyet kazanmaktadır. Kıyı
kesiminde farklı ısınma ve soğumaya bağlı olarak karalar ile denizler arasında meltem adı
verilen rüzgârlar oluşmaktadır. Akşamüstü denizden karaya doğru esen ve sıcak havanın
etkisini azalttan, hatta sıcaklıkları 1-2 °C düşüren meltemlere İzmir ve çevresinde imbat adı
verilmektedir (Erinç 1969).
Ege ekolojik bölgesinin en yaygın toprak tipini kireçsiz kahverengi orman
toprakları oluşturmaktadır (Şekil 16). Bu toprakların görüldüğü yerler, nispeten daha düşük
sıcaklığa sahip yüksek alanlardır. Bu topraklarda kirecin bulunmamasının veya az
bulunmasının nedeni sadece yağış azlığı değil, bu toprakların kalsiyum karbonat içermeyen
anakaya üzerinde de gelişmesidir. Genellikle % 2-8 eğimli arazilerde görülen söz konusu
topraklar çok yüksek kil içermez, pH değerleri nötr veya baziktir. Bölgede görüldüğü yerler
arasında Biga yarımadasının Ege ekolojik bölgesi içinde kalan kısmının yüksek yerleri,
Madra-Kozak kütlesi, kısmen Yund dağı, Bozdağlar ve Aydın dağlarının doğusu, Menteşe
dağlarının yüksek kesimleri sayılabilir.
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Şekil 16. Ege ekolojik bölgesinin başlıca toprak tipleri

Kireçsiz kahverengi topraklar, Yund dağının batısında, kısmen Urla yarımadasında,
Bozdağlar ve Aydın dağlarının orta kesimlerinde kuzeye ve güneye bakan her iki yamaçta,
Menteşe dağlarında Beşparmak dağları ile Madranbaba dağınının kuzeye bakan yamaçlarında
alçak kesimlerde bulunmaktadır. Genellikle volkanik anakaya üzerinde gelişen ve doğal
verimlilikleri fazla olmayan bu topraklar, asidik veya nötr özellik gösterir.
Ege Bölgesinde daha çok İç Batı Anadolu Bölümü’nde anakayanın kireçtaşı olduğu,
yüksek sahalarda yayılış gösteren, bununla birlikte metamorfik kayaçlar ile volkanik kayaçlar
üzerinde de rastlanılan kahverengi orman topraklarının Ege ekolojik bölgesindeki yayılışı
sınırlıdır. Orta derinliğe sahip bu topraklarda organik madde oranı % 2’nin üzerindedir.
Genellikle kuru orman veya çalılıklar hakim bitki formasyonunu meydana getirir. Görüldüğü
yerler Çanakkale boğazının her iki yakası, Selçuk çevresi, Tavas çevresi ve kısmen Uşak
çevresidir.
Ege Bölgesi’nin kıyı kesimindeki kireçtaşı materyalleri üzerinde kırmızı Akdeniz
toprakları gelişmiştir. Tavas güneyi ile Dikili-Marmaris arasında ortaya çıkarlar. Bu
topraklar, kıyıdan başlayarak 1000 m yüksekliğe kadar olan sahalarda yayılış gösterirler. İleri
düzeyde ayrışan topraklar olduğundan, kireçsiz veya % 1 civarında kireç içermektedir. Maki
formasyonu altında pH nötr olan kırmızı Akdeniz topraklarının organik maddesi, % 8-9
düzeyine çıkabilmektedir. Ancak makinin bozulmasıyla erozyon hızlanmakta ve yüksek
organik madde içeren üst horizon yok olabilmektedir. Bu durumda geriye sığ toprakların
kalabilme riski çok yüksektir.

Rendzinalar Uşak, Manisa ve Denizli arasında, Manisa’nın kuzeyinde ve Gediz ile
Büyük Menderes vadilerinin yamaçlarında yer almaktadır. Genellikle yumuşak killi kireçtaşı,
marn ve kumlu kireçtaşı ana materyali üzerinde gelişmiştir. Profillerinde bol miktarda
kalsiyum karbonat vardır. Bu topraklarda geniş ölçüde tarım yapılmaktadır.
Kırmızımsı kahverengi Akdeniz toprakları Urla yarımadasında, İzmir-Selçuk
arasında, Aydın dağlarının batı uzantılarında, Samsun dağında, Bafa gölünün güneyinde Ilbıra
dağında, kısmen Bodrum yarımadasında ve Milas-Yatağan-Muğla çevresinde görülmektedir.
Bulundukları yerlerde yağış 600-800 mm arasında değişmektedir. Çoğunlukla Tersiyer
kireçtaşları üzerinde gelişme göstermekle beraber, konglomeralar veya metamorfik kayaçlar
üzerinde de görülürler. Bu toprakların bulunduğu yerler genellikle orman veya maki
toplulukları ile kaplıdır.
Ege ekolojik bölgesinde Denizli ve Çivril çevresinde kırmızımsı kestane topraklar,
Sındırgı civarında kahveregi topraklar, yerel olarak kestanerengi topraklar ve vertisoller,
Kula çevresinde de volkanik kökenli litosoller yer almaktadır. Aydın dağlarının güney
eteklerinde, Bozdağların kuzey eteklerinde “Bozdağ molozları” adıyla bilinen yamaç
molozları regosol olarak sınıflandırılmaktadır.
Büyük akarsuların yer aldığı Ege Bölgesi’nde, vadiler boyunca alüviyal topraklar
gelişmiştir. Akarsuların taşıdığı materyaldeki farklılıklar kısa mesafelerde farklı bünyelerde
toprakların oluşmasına neden olmakla beraber, bu topraklar genellikle bazik karakterdedir. En
geniş yayılış gösterdikleri alanlar Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes ile Bakırçay
vadileridir. Söz konusu vadilerde eğimin de az olması nedeniyle graben içinde nispeten kalın
alüvyal topraklardan söz edilebilmektedir. Bu akarsuların kolları ile Ege ekolojik
bölgesindeki diğer akarsular ve kollarının açtığı vadi içlerinde alüvyal topraklar yayılış
gösterir. Alüvyal topraklar, özellikle drenajın iyi olduğu yerlerde yüksek verimli oluşları ile
dikkati çekerler. Buna karşılık taban suyu yüksekliği hidromorfik toprakların oluşumu, tuzlu
veya alkali anakayanın olduğu yerlerde ise bitki hayatını kısıtlayan tuzlu-alkali toprakların
geliştiği görülür.
Ege ekolojik bölgesi içinde ayrılabilecek belli başlı bitki formasyonları:
•

Orman formasyonu

ü

Kuru orman formasyonu

ü

Yarı nemli orman formasyonu

•

Çalı formasyonu

ü

Maki formasyonu

ü

Garig formasyonu

•

Alpin bitkiler
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Ege ekolojik bölgesinde, kuru ormanları yükseltinin fazla olmadığı yerlerde kızılçam
ve meşe türleri oluşturur. Tahripten kurtulan alanlarda kızılçam ormanları deniz seviyesinden
başlar ve ekolojik bölgenin güneyden kuzeye kadar çıkarlar. Kızılçamların hakimiyetindeki
kuru ormanlar, bölgenin kuzeyinde deniz seviyesinden itibaren 500-600 metrelere kadar
çıkarken bölgenin güneyinde ise 1000-1200 metrelere kadar yayılışlarını devam ettirirler.
Bölgenin kuzeyinde Biga yarımadasında, Kazdağı’nın güney yamaçlarında 500-600 metrelere
kadar kızılçam toplulukları yayılış gösterir ve bu topluluklara çeşitli maki elemanları da eşlik
eder. Kuru orman sahaları Madra-Kozak kütlesinde de devam eder. Burada kızılçam
ormanları 750- 800 metrelere kadar yayılış gösterir ve daha sonra yükseltinin artmasına bağlı
olarak yerlerini karaçam (Pinus nigra) topluluklarına bırakırlar. Madra dağında kestane
(Castanea sativa), porsuk (Taxus baccata) ve nemcil meşe türleri (Quercus petraea ve Q.
frainetto gibi) kuzey yamaçlarda yayılış alanı bulur. Madra dağında kızılçam ve karaçam
dışında özellikle güney yamaçlarda yayılış alanı bulan başka bir çam türü daha ortaya çıkar.
Fıstık çamı toplulukları anakayası granit olan bu alanda, tekstürel bakımdan kumlu olan
topraklarda topluluklar teşkil eder. Fıstık çamı (Pinus pinea) ormanları, bu alanda aynı
zamanda ekonomik bakımdan bir kaynağa da dönüşmüştür. Fıstık çamı kozalakları toplanarak
kurutulmakta sonra dövülerek içindeki kabuklu tohumları (yani kabuklu fıstıkları, halk bu
kabuklu fıstıklara küner adını da vermektedir) çıkartılmaktadır. Bu kabuklu tohumlar da
kırılmakta ve içindeki tohum ayrılmaktadır. Bu iri tohumlar yani çam fıstıkları bu civarda
yaşayanların ekonomik gelir kaynaklarından birisidir (Fotoğraf 18).

Fotoğraf 18. Madra dağında yayılış alanı bulan fıstık çamı (Pinus pinea) ormanları, bu alanda
yaşayanlar açısından önemlidir. Fıstık çamı kozalakları toplanarak kurutulmakta sonra dövülerek
içindeki kabuklu tohumları çıkartılmaktadır. Daha sonra bu kabuklu tohumlar da kırılmakta ve
içindeki tohum ayrılmaktadır. Bu iri tohumlar yani çam fıstıkları satılarak bu civarda yaşayanlar için
bir gelir kaynağı olmaktadır (Foto M. Avcı).

Kuru orman alanları Bakırçay’ın yukarı çığırında da yayılışlarını sürdürürler. Buradaki
orman alanları madencilik faaliyetleri nedeniyle büyük bir değişim geçirmiştir. Orman
alanlarının korunduğu yerlerdeki hakim ağaç türlerini kızılçam (Pinus brutia), karaçam
(Pinus nigra), saçlı meşe (Quercus cerris), mazı meşesi (Quercus infectoria) ve palamut
meşesi (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis) meydana getirir.
Kuru orman alanları Bakırçay depresyonu güneyinde Yund dağı ve çevresinde

korunduğu alanlarda temsil edilirler. Burada kızılçam, karaçam yer yer de fıstık çamı dışında
tüylü meşe (Quercus pubescens), palamut meşesi (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis),
mazı meşesi (Quercus infectoria) gibi kurakçıl meşe türleri bu orman topluluklarını meydana
getirir.

Fotoğraf 19. Yund dağı kuzeyinde kızılçam ormanları ve yer yer ortaya çıkan tahrip sahaları.
Bu alanda tahripten arta kalan kurakçıl meşe türlerinden palamut meşesinin (Quercus ithaburensis ssp.
macrolepis) oldukça yaşlı bir örneği de (sağda önde) görülmektedir (Foto E. Ertekin).

Daha güneyde Yukarı Gediz havzasında da kuru orman alanları benzer özelliklere
sahiptir. Yine kızılçam ve karaçam ormanları yanında meşe toplulukları ile ardıç bu
ormanların belli başlı elemanlarını oluşturur. Bu sahalarda yayılış gösteren meşeler yine
çoğunlukla Karadeniz ekolojik bölgesinde yayılış alanı bulanların aksine, yağış talebi yüksek
olmayan türlerdir. Tüylü meşe (Quercus pubescens), palamut meşesi (Quercus ithaburensis
ssp. macrolepis), mazı meşesi (Quercus infectoria) ve saçlı meşe (Quercus cerris) bunlardan
bazılarıdır. Ardıç (Juniperus excelsa ve J. foetidissima) toplulukları ise karaçam ve meşe
ormanlarının tahrip edildiği yerlerde yoğunlaşmaktadır (Günal 2003).
Gediz vadisi güneyinde Bozdağlar, Aydın dağları ve Menteşe dağlık kütlelerinde de
kuru ormanlar yayılışa sahiptir. Bu alanlarda yine palamut meşesi, tüylü meşe, mazı meşesi,
saçlı meşe gibi kurakçıl meşe türlerinin de karıştığı kızılçam ormanları üst seviyelerde
yerlerini, sıcaklık isteği kızılçama göre daha az olan karaçama bırakır. Gediz vadisi ile Küçük
Menderes nehri arasında yer alan Boz dağlar kütlesi üzerinde kuru orman sahaları geniş yer
kaplar. Bu alanda da kızılçam alçak seviyelerde kuru ormanların hakim elemanıdır. Kızılçama
maki türleri de eşlik eder. Daha yukarılarda çoğunlukla karaçam ve kütlenin doğusunda ise
karaçam ve ardıç (Juniperus excelsa) yaygın ağaçlardır. Küçük Menderes ile Büyük
Menderes arasında yine doğu batı yönünde uzanan Aydın dağlarının özellikle güneye bakan
yamaçlarında kuru orman toplulukları büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Aydın dağlarının güney
yamaçlarında tahrip sahalarını kaplayan incir ve zeytin gibi kültür bitkilerinin yayılış alanı
800-1000 metrelere kadar yayılmıştır. Aydın dağları üzerinde kuru ormanlar büyük ölçüde
kızılçam ve meşe türleri ile temsil edilir. Meşeler içinde en yaygın olan türleri ise palamut
meşesi, tüylü meşe ve saçlı meşe oluşturur. Aydın dağlarının güneybatıya doğru uzantısı
üzerinde yer alan Samsun dağı ve Dilek yarımadasında da bu ormanlar yayılışlarını devam
ettirir. Özellikle Dilek yarımadası maki formasyonunun çeşitliliği ile dikkati çeker (Günal
1987). Buna karşılık kuzeydeki Urla yarımadası özellikle Karaburun çevresinde orman
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alanları ve maki formasyonu büyük bir değişim geçirmiştir.
Büyük Menderes vadisi güneyinde Menteşe yöresinde kuru ormanların hakim
elemanlarını aralarına tek tük kışın yapraklarını döken türler karışmakla beraber, kızılçam
(Pinus brutia), fıstık çamı (Pinus pinea) ve yüksek seviyelerde karaçam (Pinus nigra)
oluşturur (Fotoğraf 20). Menteşe yöresinde kuru ormanların ormanaltında çalı türleri çok fazla
çeşitlilik göstermez (Güngördü 1999). Bu alanda batıda Bafa gölünün doğusunda yer alan
Beşparmak dağları kuru ormanların yayılış gösterdiği sahalardan biridir (Fotoğraf 21).
Kızılçam (Pinus brutia), fıstık çamı (Pinus pinea) ve yüksek kesimlerde karaçam (Pinus
nigra) kütle üzerindeki kuru ormanları meydana getirir. Beşparmak dağlarının kuzey
yamaçlarında yaygın ağaç türü olan fıstık çamı toplulukları 800-900 metrelere kadar çıkar.
Kuru ormanların altında kermez meşesi (Quercus coccifera), laden (Cistus creticus),
katırtırnağı (Spartium junceum), delice (Olea europaea var. oleaster), akçakesme (Phillyrea
latifolia), erguvan (Cercis siliquastrum), zakkum (Nerium oleander), menengiç (Pistacia
terebinthus) belli başlı maki elemanlarıdır. Kuru orman yayılış alanlarında özellikle vadi
içlerinde yer yer nemcil bazı bitki gruplarına da rastlanır (Eroğlu 1988).

Fotoğraf 20. Kırmızı renkli Akdeniz toprakları üzerinde kızılçam (Pinus brutia) toplulukları.
Kızılçam, Ege ekolojik bölgesinin kuru ormanlarının en yaygın ağaç türüdür (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 21. Bafa gölü doğusunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Beşparmak
dağları da kuru ormanların yayılış alanıdır. Kızılçam (Pinus brutia), fıstık çamı (Pinus pinea) ve
yüksek kesimlerde karaçam (Pinus nigra) kütle üzerindeki kuru ormanları meydana getirir. Ancak bu
orman sahaları bir çok yerde tahrip edilmiştir. Bu tahrip sahalarında ve kuru ormanların altında çeşitli
maki türleri yayılış gösterir. Bir çok alanda maki elemanlarından delice aşılanarak zeytinliklere
dönüştürülmüştür (Foto. M. Avcı).

Büyük Menderes vadisi güneyinde Menteşe yöresindeki Marçal dağı ve Gökbel dağı
üzerinde de kuru ormanlar benzer türlerle devamlılıklarını korurlar. Bu orman alanlarında
kızılçam aşağı seviyelerde hakim orman ağacıdır. Bazı yerlerde fıstık çamı toplulukları da
ortaya çıkar. Daha yukarılarda karaçam ormanları hakimdir. Bu dağlık alanlardaki meşe
türleri yine tüylü meşe (Quercus pubescens), palamut meşesi (Quercus ithaburensis ssp.
macrolepis) ve saçlı meşe (Quercus cerris) gibi meşe türleridir. Korunaklı ve nemli vadi
içlerinde bazı nemcil bitkiler de yayılış alanı bulur (Güngördü 1999).
Ege ekolojik bölgesi kıyılarındaki kuru orman alanları ülkemizde yayılış alanı sınırlı
olan bir çam türüne de ev sahipliği yapar. Halep çamı (Pinus halepensis) Akdeniz havzasının
batısında esas yayılışını yapan ve ülkemizde yayılış alanı sınırlı olan bir çam türüdür.
Özellikle Ege ekolojik bölgesi kıyılarında ortaya çıkan halep çamının bu ekolojik bölge
dışındaki diğer bir yayılış alanı ise Akdeniz ekolojik bölgesinde Adana-Kadirli çevresidir.
Halep çamı Ege ekolojik bölgesinde Gökova körfezi, Güllük körfezi, Kuşadası körfezi
kıyılarında ve Urla yarımadasında (Urla yarımadası güneyi ile batısında Çeşme civarında)
adalar halinde bir yayılış sergiler. Bu sahalarda da çoğu zaman kızılçamlarla beraber topluluk
oluşturur. Halep çamı ve kızılçam topluluklarına yine bazı maki elemanları eşlik eder.
Kermez meşesi (Quercus coccifera), menengiç (Pistacia terebinthus), akçakesme (Phillyrea
latifolia), sandal (Arbutus andrachne) funda (Erica arborea), mersin (Myrtus communis) ve
laden (Cistus sp.) bu maki elemanları arasındadır.
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Fotoğraf 22. Halep çamının (Pinus halepensis) esas
yayılış alanı Akdeniz havzasının batısıdır (Foto.
http://www.euforgen.org/species/pinus-halepensis/).
Kızılçama benzeyen ancak ondan bilhassa uzun ve kalın
olan kozalak saplarına sahip olması ile ayrılan halep çamı,
Türkiye’deki yayılış alanı sınırlı olan bir çam türüdür.
Özellikle Ege ekolojik bölgesi kıyılarında parçalı yayılış
alanlarına sahiptir ve buralarda daha çok kızılçamla karışık
olarak topluluklar meydana getirir. Bu ekolojik bölge
dışındaki diğer bir yayılış alanı ise Akdeniz ekolojik
bölgesinde Adana-Kadirli çevresidir.

Ege ekolojik bölgesinin doğu kesimine doğru meşeler, özellikle palamut meşesi ve
ardıçlar topluluklar oluşturmaya başlar (Fotoğraf 23). Örneğin Banaz platosu sıcaklık isteği
yüksek, nem isteği az, dona hassas, özellikle ilkbahar donlarından önemli ölçüde etkilenen,
genellikle kurak ve az yağışlı yerleri tercih eden bir meşe türü olan palamut meşesi (Q.
ithaburensis subsp. macrolepis) topluluklarının görüldüğü yerler arasındadır. Ardıçlar ise
Denizli çevresindeki dağlık sahalar üzerinde güneye bakan yamaçlarda topluluklar halinde
bulunur. Hâkim türler boylu (Juniperus excelsa) ve kokar ardıç (J. foetidissima)’dır (Günal
2013).
Ege ekolojik bölgesinde bazı alanlarda kuru orman toplulukları değişime uğrar. Gediz
ve Büyükmenderes arasındaki dağlık alanlarda olduğu gibi dağınık kümeler halinde yarı
nemli orman alanları ortaya çıkar. Bu ormanların yayılış alanları doğu-batı doğrultusunda
uzanan Bozdağlar ve Aydın dağlarının kuzey yamaçlarıdır. Kuzeye açık yamaçlarda daha çok
akarsuların kabul havzalarında yayılış alanı bulan yarı nemli orman parçalarının hâkim
elemanı kestane (Castanea sativa)’dir. Adı geçen sahalarda 800-1000 metrelerde kestane
topluluklarına macar meşesi (Quercus frainetto), kızılcık (Cornus mas ve C. sanguinea),
söğüt (Salix caprea ve S. alba), dişbudak (Fraxinus ornus) ve karaağaç (Ulmus minor) gibi
nemcil türler de eşlik eder. Bu ormanların ormanaltında da kışın yapraklarını döken çalı
türleri yayılış gösterir. Ancak yüksek kesimlere doğru çıkıldıkça kestane topluluklarının alt
katında daha çok defne yapraklı laden (Cistus laurifolius) ve eğrelti (Polypodium vulgare)
hakimiyeti dikkati çeker (Günal 1987).

Fotoğraf 23. Ege ekolojik bölgesinin
doğu kesimine doğru daha karasal etkiler ön
plana çıkar. Banaz platosu üzerinde tahripten
arta kalan palamut meşesi ağaçları yerleşmelerin
gerisindeki tepelik alanlarda yayılış gösterir. Bu
alanda genellikle kurak ve az yağışlı yerleri
tercih eden bir meşe türü olan palamut meşesi
(Q. ithaburensis subsp. macrolepis) toplulukları
(Foto M. Avcı).

Ege ekolojik bölgesi güneyinde Marmaris çevresinde ve Aydın dağlarının güneyinde
Büyükmenderes nehrinin kollarında Akgöz deresi içinde ve Milas çevresinde sığla ağacı da
(Liquidambar orientalis) yayılış alanı bulur (Fotoğraf 24).

Fotoğraf 24. Ege ekolojik bölgesinde Marmaris çevresinde vadi içlerinde yayılış gösteren
relikt ağaçlardan sığla ağacı (Liquidambar orientalis) (Foto. M. Avcı).

Ege ekolojik bölgesinde çalı formasyonu maki ve garig toplulukları ile temsil edilir.
Maki formasyonu, deniz etkisinde olan yerlerde, orman tahrip alanlarında yayılışa sahiptir.
Ege ekolojik bölgesinin özellikle deniz etkisine açık olan alanlarında Akdeniz ikliminin etkisi
daha belirgindir. Bu alanlardaki maki formasyonu türce daha zengin ve yoğundur (Fotoğraf
25). Bu çeşitlilik daha karasal etkilerin ortaya çıkmaya başladığı iç kesimlere (Banaz platosu
gibi) doğru gidildikçe ortadan kalkar. Dağların kuzey ve güneye bakan yamaçlarının alçak
yerlerinde yayılış alanı bulan maki toplulukları arasında da fark ortaya çıkar. Dağların güneye
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bakan yamaçlarında maki elemanları yer yer 800-850 metrelere kadar çıkarken kuzey
yamaçlarda 650-700 metrelerden sonra çoğunlukla ortadan kalkarlar.

Fotoğraf 25. Ege ekolojik bölgesinde maki formasyonu deniz etkisinde olan ve tahripten
korunan yerlerde oldukça yoğun ve türce çeşitlidir (Foto. M. Avcı).

Maki özellikle kıyı kesimlerinde (Dilek yarımadası, Urla yarımadası güney kıyıları
gibi) çok yoğundur ve çeşitlidir. Maki formasyonu bölgenin kuzeyinden güneyine inildikçe de
çeşitliliği artar. Ege ekolojik bölgesinde makinin türce çeşitli olduğu alanlarda kermez meşesi
(Quercus coccifera) akçakesme (Phillyrea latifolia), mersin (Myrtus communis), sakız
(Pistacia lentiscus), menengiç (Pistacia terebinthus), laden (Cistus salviifolius ve C. creticus),
delice (Olea europaea var. oleaster), katırtırnağı (Spartium junceum), zakkum (Nerium
oleander), funda (Erica arborea ve Erica manipuliflora), defne (Laurus nobilis), katranardıcı
(Juniperus oxycedrus), kocayemiş (Arbutus unedo), sandal (Arbutus andrachne), keçiboynuzu
(Ceratonia siliqua) ve pırnal meşesi (Quercus ilex) makinin bellli başlı elemanlarını meydana
getirir.

Fotoğraf 26. Kızılçamların altında maki elemanlarından pembe çiçekli funda (Erica
manipuliflora). Güz fundası gibi isimlerle de bilinen bu funda türü bölgede kızılçam ormanlarının
altında oldukça yaygındır (Foto M. Avcı).

Garig formasyonu ise makinin tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkar (Fotoğraf 25). Bu
alanlarda makinin birçok türünün yeniden yetişebilmesi için uygun koşullar ortadan
kalkmıştır. Ancak zor koşullara uyum gösterebilen bazı kurakçıl türler bu alanlarda

yayılışlarını sürdürmeye devam eder.

Fotoğraf 25. Garig formasyonu makinin tahrip
edildiği yerlerde ortaya çıkar. Bu alanlarda makinin birçok
türünün yeniden yetişebilmesi için uygun koşullar da
ortadan kalkar. Solda makinin garig formasyonuna
dönüşümü (Bodrum yarımadası) açık şekilde görülmektedir
(Foto M. Avcı).

Ege ekolojik bölgesinde garig formasyonunun en iyi temsil edildiği yerlere örnek
olarak, Urla yarımadası özellikle Karaburun çevresi ve Bodrum yarımadası verilebilir. Bu
alanlarda maki formasyonu büyük bir değişim geçirmiş ve yerini çoğu sahada garig
topluluklarına bırakmıştır. Garig formasyonu içinde katran ardıcı (Juniperus oxycedrus),
kermez meşesi (Quercus coccifera), akçakesme (Phillyrea latifolia), laden (Cistus sp.),
ayakyakan (Sarcopoterium spinosum) ve keçiboğan (Calicotome villosa) yaygın türler
arasındadır (Fotoğraf 27).

Fotoğraf 27. Karaburun yarımadasında maki formasyonunun ortadan kalktığı ve yerine
tamamen garig formasyonun yerleştiği alanlar (Foto M. Avcı).

Ege ekolojik bölgesinde alpin bitkilerin yayılış alanları sınırlıdır ve bu formasyon
dağların yüksek kesimleri ile sınırlıdır. Alpin bitkiler Bozdağlar (Kırklar tepe 2159 m) ve
Denizli güneybatısındaki Baba dağı (2308 m) ile Akdağ (Karababa tepe 2300 m) üzerinde
ortaya çıkar. Bu alanlarda yaklaşık 1800-1900 metrelere kadar dağınık yayılış gösteren bazı
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ardıç türleri (Juniperus excelsa ve J. foetidissima) daha sonra ortadan kalkar ve bunların
yerini alpin bitkiler kaplar. Geven türleri (Astragalus angustifolius ve A. microcephalus gibi),
çoban yastığı (Acantholimon sp.), ölmez çiçek (Helichrysum clinophyllum), parmakotu
(Potentilla speciosa), bozotu (Marrubium globosum), sığırkuyruğu (Verbascum sp.) ve cüce
ardıç (Juniperus communis ssp. nana) bu alpin bitkilerden bazılarıdır (Oluk 1999).

Bölüm Soruları
1) Ege ekolojik bölgesinin temelini oluşturan kayaçlar hangi döneme aittir?
a) Kuvaterner
b) Neojen
c) Prekambriyen-Paleozoyik
d) Tersiyer-Kuvaterner
e) Mesozoyik-Tersiyer
2) Ege ekolojik bölgesinde Yund dağı ile Bozdağ arasındaki grabene yerleşen
akarsuyun adı hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
a) Küçük Menderes
b) Büyük Menderes
c) Bakırçay
d) Havran çayı
e) Gediz
3) Havran çayı Ege ekolojik bölgesindeki hangi horstun kuzeyinde yer alır?
a) Yund dağı
b) Bozdağlar
c) Aydın dağları
d) Madra dağı
e) Menteşe dağları
4) Ege ekolojik bölgesinde kar yağışlı ve karla örtülü gün sayısının en fazla olması
beklenilen yerler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
a) Aydın
b) İzmir
c) Uşak
d) Manisa
e) Muğla
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5) Ege ekolojik bölgesinde ekonomik değer ifade eden ve Madra-Kozak kütlesinde
yayılış alanı olan kozalaklı ağaç hangisidir?
a) Fıstıkçamı
b) Göknar
c) Ladin
d) Sarıçam
e) Ardıç
6) Ege ekolojik bölgesinde kuru orman sahalarında yayılış gösteren meşelere iki
örnek veriniz?
7) Bozdağlar ve Aydın dağlarının güney yamaçlarında hangi orman formasyonu
yayılış gösterir?
8) Ege ekolojik bölgesinde kuru ormanlar içinde yayılış gösteren ardıçlara iki örnek
veriniz?
9) Ege ekolojik bölgesinde yarı nemli orman sahalarında yayılış alanı bulan nemcil
ağaçların başında hangisi gelir?
10) Ege ekolojik bölgesinde yayılış gösteren relikt ağaçlara bir örnek veriniz?

Cevaplar
1-c, 2-e, 3-d, 4-c, 5-a, 6-Palamut meşesi ve tüylü meşe, 7-Kuru ormanlar, 8-Boylu
ardıç ve kokar ardıç, 9-Kestane, 10-Sığla/günlük ağacı.
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10. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİ: AKDENİZ GEÇİŞ
BÖLGESİ
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Anahtar Kavramlar
Nap: Yerkabuğunun hareketi sonucunda meydana gelen itilme ile birbiri üzerine
devrilen (şarye olan) yapılarda taban parçasını örten ve daha küçük kıvrım ve kırık
şekillerinin görüldüğü örtüler
Antropojenik etkiler: Doğal koşullar altında gerçekleşen olay veya süreçlerin insan
veya faaliyetleri nedeniyle değişmesine veya bozulmasına neden olan etki
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Giriş
Akdeniz ekolojik bölgesi içinde tanımlanabilecek, ancak iklim özellikleri açısından
belirgin farklılıkların olduğu alanlar geçiş bölgesi olarak tanımlanmıştır. Bunlardan Akdeniz
iklimi ile Karadeniz iklim bölgesi arasında bir geçiş sahası olan Marmara geçiş bölgesi daha
önce ele alınmıştı. Akdeniz iklimi ile İç Anadolu’nun karasal iklimi arasında bir geçiş sahası
olarak Akdeniz geçiş bölgesi tanımlanmıştır. Bölge büyük ölçüde Akdeniz iklim bölgesinin
özelliklerini taşımakla beraber yer yer karasal özelliklere de sahiptir. Akdeniz geçiş bölgesi
olarak tanımlanan saha; büyük ölçüde Akdeniz Bölgesi içinde Göller Yöresi olarak
tanımlanan ve Burdur gölü, Eğirdir gölü, Beyşehir gölü başta olmak üzere çok sayıda göl
barındıran alan ile Teke yarımadasının yüksek kesimini içine almaktadır.
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10.1. Akdeniz Geçiş Bölgesinin Ekolojik Özellikleri
Alpin hareketlerle oluşan ve Neotektonik hareketlerle kırılan, çarpılan veya kıvrılan
Toros dağları ve bu dağların arasında yer alan depresyonlar, Akdeniz geçiş bölgesi olarak
tanımlanan alanın jeomorfolojisinin genel tanıtıcı özellikleridir.
Tanımlanan bu ekolojik bölgede Kambriyen ve Paleozoyik’e ait formasyonlar
görülmez. Görülen en eski formasyonlar Mesozoyik’e aittir (Şekil 17). Mesozoyik sonuna
doğru ilk Alpin hareketlerin etkisi ile Tetis denizi önemli ölçüde daralmış ve Tetis
jeosenklinalinde biriken çökeller kıvrılarak yükselmeye başlamışlardır. Birçok yer kara haline
dönüşürken, Batı Toroslarda günümüzde Elmalı, Kemer, Korkuteli arasında uzanan
depresyon sahası, Beyşehir gölünün güneydoğusu ile Seydişehir arasındaki alan sığ bir deniz
ile kaplanmış, bu denizel ortamda da kumtaşı, miltaşı, kireçtaşı ardalanmasından oluşan flişler
çökelmişlerdir. Bu alanların dışındaki yerlerde yüzeye çıkan karbonatlı çökeller üzerinde;
hem karstlaşma görülmeye başlamış, hem de yüzeyde bir akarsu ağı gelişmiştir (Atalay 1987).

Şekil 17. Akdeniz geçiş bölgesinde Mesozoyik formasyonlarının dağılışı.

Tersiyer’den itibaren kara haline dönüşen bu alanda, Eosen’de oluşmuş havzalara
yerleşen sığ denizlerde daha çok iri unsurlardan oluşan klastikler çökelirken, Oligosen’de bu
alanlar da kara haline dönüşmüştür (Şekil 18). Miyosen başlarından itibaren gerçekleşen
tektonizma faaliyetleri, Teke yarımadası ve Göller yöresinde faylanmalar ile depresyonların
oluşmasına neden olmuştur. Bu depresyonlar, çoğu zaman göller ile işgal edilmiştir.
Miyosen’in sonlarında Toros dağları yatay ve dikey hareketlere sahne olurken, özellikle Teke
yarımadasında doğu-batı doğrultusunda birden fazla gerçekleşen itilmeler, burada napların
oluşmasına yol açmıştır (Ketin 1983; Şekil 19).
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Şekil 18. Akdeniz Geçiş Bölgesinde
Tersiyer,
Göller yöresinde geniş alanlarda
temsil edilmektedir.

Şekil 19. Akdeniz Geçiş Bölgesinde Tersiyer’de meydana gelen itilmeler, napların oluşmasına
yol açmıştır (Ketin 1983).

Pliyosen sonundan itibaren Toroslar bütün halinde yükselmeye uğramış, Kuvaterner’in
başında da devam eden bu olaylar sonucunda aşınma sonucunda basıklaşmış olan dağlar,
yeniden akarsular tarafından da yarılmaya başlamıştır. Akarsuların aşındırma faaliyetleri
sonucunda eski temele saplanmasıyla kapalı havza konumunda olan Acıpayam-Gölhisar ve
Tefenni havzaları, kapılmalar sonucunda dış drenaja bağlanmıştır. Kuvaterner’in başında
meydana gelen olayların bir diğeri, karstlaşmanın şiddetlenmesidir. Bu durum hem topografya
yüzeyinde hem de yeraltında bir akarsu şebekesinin oluşmasına neden olmuştur. Yeraltında
meydana gelen drenaj şebekesinin, yüzeydeki akarsu ağında bir dizi değişiklikler yaratması da
beklenilir. Muhtemelen Bucak-Çeltikçi polyesi ile Elmalı polyesinde bulunan sığ göllerin
suları, bu dönemde yeraltındaki drenaj şebekesi vasıtayla uzaklaştırılmıştır (Atalay 1987).
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Akdeniz geçiş bölgesinde Kuvaterner formasyonları, akarsu vadileri boylarında ve
göllere gelen akarsuların taşıdıkları malzeme ile temsil edilirler (Şekil 20). Burdur gölü ile
Acıgöl’ün kuzeydoğu ve güneybatısı, Eğirdir gölünün kuzeyinde Senirkent ve Keçiborlu
ovaları, Beyşehir kuzeyinde Şarkikarağaç ovası, Tefenni, Gölhisar, Yeşilova, Karamanlı gibi
ovalar Kuvaterner alüvyal malzemeleri içeren yerlere örnektir.

Şekil 20. Akdeniz geçiş bölgesinde
Kuvaterner formasyonlarının dağılışı.

Akdeniz Geçiş Bölgesinin yüzey şekillerinde, dağlar ve ve bu dağların arasına
yerleşmiş depresyonların büyük yer kapladığı görülmektedir. Bölge içinde dağlık alanlar
büyük ölçüde Toroslarla temsil edilir. Torosların iki hakim doğrultusundan söz etmek
mümkündür. Bu iki farklı doğrultu Eğirdir gölünü esas alan bir hat ile kabaca ikiye
ayrılmaktadır. Bölgenin batısında hakim olan doğrultu güneybatı-kuzeydoğu iken, doğu
yarısında dağlar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanış gösterirler (Şekil 21).
Akdeniz geçiş bölgesinin batı yarısında yer alan başlıca dağlar batıda Honaz dağı
(2528 m), Söğüt dağı (1918 m); Teke yarımadasının güneyinden kuzeyine doğru uzanan
Akdağlar (Uluk tepe 3014 m), Elmalı dağı (Aksivri tepe 2490 m), Katrancık dağları
(Katrancık dağı 2334 m), Isparta’nın güneyindeki Akdağ (2278 m), Eğirdir gölünün
batısındaki iki kütleyi oluşturan Barla dağı (2372 m) ve Davras dağı (2635 m)’dır. Bu dağlar
arasında depresyonlar yer alır ve bu depresyonların birçoğunda da göller vardır. Burdur
depresyonuna yerleşmiş olan Burdur gölü 200 km2 yüzölçümüne sahiptir. Gölün batısında,
Burdur gölü ile aynı doğrultuda uzanışa sahip olan Acıgöl ise 153 km2 büyüklüğündedir. Her
iki gölde de son yıllarda su seviyesinde önemli düşüşler meydana gelmiş ve göllerin
yüzölçümleri azalmıştır. Göller yöresinin batı yarısında yer alan diğer göller arasında Teke
yarımadasının güneyinde Akdağların doğusunda yer alan Avdan gölü (8 km2), daha
kuzeydeki Kestel gölü (25 km2), Yeşilova’nın kuzeyindeki Salda gölü (45 km2) ile Burdur
gölünün güneyindeki Yarışlı gölü (16 km2) sayılabilir. Bu göllerin bir kısmı yapılan drenaj
çalışmaları ile kurutulmuş, bir kısmı ise iklim koşullarındaki değişmelere bağlı olarak
küçülmüşlerdir.
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Şekil 21. Akdeniz geçiş ekolojik bölgesi ve yakın çevresinin topoğrafyası

Akdeniz geçiş bölgesinde Eğirdir gölü, kabaca kuzey-güney doğrultusuna sahiptir ve
bu şekliyle Göller Yöresinin batısındaki göllerden farklıdır. Göl Güneybatı Anadolu Fayı
tarafından parçalanmış ve kuzeyde kalan parça batıya doğru yönelmiştir (Karaman 2010).
Meydana gelen boğumun batısında Barla dağı, doğusunda ise Kirişli dağ (1893 m) yer alır.
Burada gölün genişliği 3 km’ye kadar düşmektedir. Toplam yüzölçümü 468 km2 olan gölün
kuzeyde kalan parçasına Hoyran, güneydeki parçasına ise Eğirdir adı verilmektedir.
Isparta’nın su ihtiyacının da karşılandığı bu göl, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük
dördüncü gölü olma özelliğine de sahiptir.
Eğirdir gölünün doğusunda dağların uzanış doğrultusu kuzeybatı-güneydoğudur.
Eğirdir gölünün doğusunda Gelendost, Yalvaç ve Şarkikaraağaç ovalarının yerleştiği, nispeten
alçak bir alan yer almaktadır. Bu alçak sahanın doğusunda Sultan dağları (Toprak tepe 2519
m) vardır. Beyşehir ve Eğirdir gölü havzalarını birbirinden ayıran kütle, Anamas dağları
(2388 m) ve Dedegöl dağları (2992 m) olarak bilinmektedir. Türkiye’nin üçüncü büyük doğal
gölü olan Beyşehir gölü, 656 km2 yüzölçümüne sahiptir. Beyşehir gölünün güneyinde Şeytan
dağları (2120 m) ve Geyik dağları (2371 m) kabaca paralel iki dizi oluşturmaktadır. İki dağ
sırasının arasında Akseki havzası, Geyik dağlarının doğusunda ise Suğla gölü yer almaktadır.
Beyşehir gölünden çıkan sular tarafından da beslenen göl, Beyşehir gölü gideğeninin
doğrudan Çarşamba çayına verilmesi nedeniyle yerince beslenemez olmuştur. Drenaj
çalışmaları ile gölün kurutulması yönünde çeşitli çalışmalar yapılmışsa da daha sonra gölün
bir kısmının bir baraj gölü gibi korunması ve gerektiğinde bu su ile Apa barajının
222

desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
Akdeniz geçiş bölgesinde, Akdeniz iklimi ile İç Anadolu Bölgesi’nin karasal iklimi
arasında bir geçiş iklim tipi görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklıklar genel olarak 11-13°C
arasındadır. Deniz seviyesinden 941 m yükseltide yer alan Acıpayam 12,7 °C, deniz
seviyesinden 1129 m yükseltide yer alan Beyşehir meteoloroloji istasyonu 10,8 °C, 967 m
yükseltide yer alan Burdur meteoroloji istasyonu 13,0 °C, 864 metre yükseltide yer alan Dinar
meteoroloji istasyonu 12,7 °C, 997 m yükseltide yer alan Isparta meteoroloji istasyonu 12,0
°C, 1014 m yükseltide yer alan Korkuteli meteoroloji istasyonu 12,5 °C, 1131 m yükseltide
yer alan Seydişehir meteoroloji istasyonu 11,8 °C, deniz seviyesinden 1142 m yükseltide yer
alan Tefenni 11,8 °C, deniz seviyesinden 1160 m yükseltide yer alan Uluborlu ise 11,7 °C
yıllık sıcaklık ortalamasına sahiptir. Akdeniz geçiş bölgesinde 2000 metrenin üzerinde
yükseltiye sahip olan yerlerde yıllık ortalama sıcaklıkların 5-7 °C arasında olması beklenilir.
Akdeniz geçiş bölgesinde en sıcak geçen ay Temmuz’dur. Ağustos ayı sıcaklık
ortalamaları Temmuz ayı ortalamalarına yakın, fakat genellikle azdır. Temmuz ayında
sıcaklıklar 23-24 °C dolayındadır (Acıpayam 24,3 °C, Beyşehir 22,0 °C, Burdur 24,6 °C,
Dinar 23,8 °C, Isparta 23,5 °C, Korkuteli 23,7 °C, Seydişehir 23,6 °C, Tefenni 23,2 °C,
Uluborlu 22,7 °C). Yükseldikçe sıcaklık değerlerinde düşme görülür ve 2000 m seviyelerinde
Temmuz ayı sıcaklıkları 16-19 °C arasında değişir.
En soğuk ay Ocak’tır. Ocak ayı sıcaklık ortalamaları Beyşehir’de 0 °C’nin altına
inerken (-0,3 °C), diğer meteoroloji istasyonlarında 0 °C ila 2,8 °C arasındadır (Acıpayam 2,1
°C, Burdur 2,5 °C, Dinar 2,8 °C, Isparta 1,8 °C, Korkuteli 2,6 °C, Seydişehir 0,1 °C, Tefenni
1,2 °C, Uluborlu 1,1 °C). 2000 metre yüksekliğe sahip olan yerlerde ise sıcaklıklar -3 ile -6 °C
arasında değişmektedir. Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda sıcaklıkların 0 °C’nin altına
indiği gün sayısı 30 günü geçmezken, Akdeniz geçiş bölgesinde sıcaklıkların 0 °C’nin altına
indiği gün sayısı 64-97 gün arasında değişmektedir (Acıpayam 85,2 gün, Beyşehir 96,6 gün,
Burdur 63,8 gün, Dinar 69,9 gün, Isparta 84,3 gün, Korkuteli 75,3 gün, Seydişehir 82,0 gün,
Tefenni 88,3 gün, Uluborlu 81,4 gün). Bu durum geçiş bölgesi olarak nitelen bu alanlarda
özellikle kış aylarının kıyılara göre daha sert geçtiğini ortaya koyar.
Sıcaklıkların 8°C’nin üzerinde olduğu günleri kapsayan yetişme devresi, Akdeniz
geçiş bölgesinde genel olarak Mart ayının ikinci haftasında başlar ve Kasım ayı sonuna kadar
devam eder. Yetişme mevsiminin süresi yaklaşık 250-280 gün arasında değişir. 2000 m
yükseltiye sahip kesimlerde ise yetişme devresinin süresinin yaklaşık 200-220 gün dolayında
olacağı tahmin edilebilir (Avcı 1996).
Akdeniz geçiş bölgesinde yıllık yağış değerleri 400-600 mm arasında değişir (Burdur
429 mm, Dinar 441,2 mm, Tefenni 462,2 mm, Beyşehir 496,0 mm, Isparta 514,7 mm,
Acıpayam 520,8 mm, Uluborlu 606,0 mm). Buna karşılık yağışın daha az (Korkuteli 382,6
mm) olduğu yerler ile daha çok (Seydişehir 758,8 mm) olduğu bazı yerler de vardır (Şekil
22). En yağışlı mevsim genellikle kış, en kurak mevsim ise yazdır. Dinar’da en yağışlı
mevsim ilkbahar olarak belirmektedir.
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En kurak mevsim olan yaz aylarında düşen yağış miktarları Akdeniz’in kıyı
kesimindeki istasyonların yaz yağış payından daha yüksektir (Akdeniz ekolojik bölgesinde
yaz yağışlarının payı yaklaşık % 1-3 arasında iken, Akdeniz geçiş bölgesinde yaklaşık % 6-11
arasında değişmektedir. Yükseltiye bağlı olarak yağışın belli oranlarda arttığı düşünüldüğünde
Akdeniz geçiş bölgesinde dağların 2000 metrelik seviyelerinin 1000 mm dolayında yağış
aldığı tahmin edilebilir. Bu değerler hem hava kütlelerinin geliş yönüne hem de yükseltinin
artmasına bağlı olarak bazı alanlarda daha da yüksek değerlere erişebilir. Bölgede bağıl nem
% 57-63 arasında değişmektedir. Bağıl nem Seydişehir ve Beyşehir’de % 63 iken,
Korkuteli’nde % 57’ye inmektedir.

Şekil 22. Akdeniz geçiş bölgesinde seçilmiş istasyonların sıcaklık ve yağış grafikleri.

Uzun yıllık ortalamalara göre Akdeniz geçiş bölgesinde kar yağışlı gün sayısı 12-30
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gün arasında iken, karla örtülü gün sayısı 13-37 gün arasında değişmektedir. Bölgedeki bazı
alanlarda kar örtüsü, kar yağışlı günlerden daha fazla süre yerde kalırken, bazen yağan kar
hızla eridiği için karla örtülü günler sayısı kar yağışlı günlerden daha az olmaktadır.
Akdeniz geçiş bölgesinin iklim verilerine de Martonne ve Erinç kuraklık indisleri
uygulanmıştır. De Martonne tarafından geliştirilen formüle göre bu ekolojik bölgede Dinar,
Burdur, Isparta ve Uluborlu yarıkurak-nemli iklim tipine, Acıpayam, Beyşehir, Korkuteli,
Seydişehir ve Tefenni kurak iklim tipine girmektedir. Oysa Erinç’in yağış etkinlik indisine
göre değerlendirme yapıldığında Burdur, Dinar ve Korkuteli yarı kurak; Acıpayam, Beyşehir,
Isparta, Tefenni ve Uluborlu yarınemli; Seydişehir ise nemli çıkmaktadır. Her iki
değerlendirmenin de ortak yönü, yaz kuraklığının belirgin olmasıdır. Buna göre Haziran-Eylül
dönemi her iki yöntemde de kurak dönem olarak dikkati çeker. Kış ve ilkbahar mevsimi yine
her iki yöntemde de nemli oluşları ile belirginleşir. Bu durum tipik Akdeniz ikliminin bir
göstergesidir.
Transpirasyonu arttırmak, özümleme şartlarını zorlaştırmak, bitkilerin dal, yaprak ve
yeni sürgünlerinin kırılması gibi çeşitli fizikî zararlar meydana getirmek, polen veya tohumlar
vasıtasıyla bitkilerin çoğalmasını sağlama gibi etkileri nedeniyle rüzgâr önemli bir faktördür
(Avcı 1996). Akdeniz geçiş bölgesinde belli bir yönden esen rüzgârlardan çok, yerel
koşulların farklılıklar yarattığı hakim rüzgâr yönlerinden bahsetmek mümkündür. Bununla
beraber, Akdeniz geçiş bölgesinde genellikle güney sektörlü, güneybatısında ise kuzey
sektörlü rüzgarlar hakimdir. Yapılan bir çalışma, Akdeniz geçiş bölgesinin batısında
rüzgârların hız bakımından yüksek değerlere erişmediğini, bunun da bitki örtüsü özerinde
olumsuz etki yaratmadığını ortaya koymuştur (Avcı 1996).
Akdeniz geçiş bölgesinde hakim toprak tipini kahverengi orman toprakları meydana
getiri (Şekil 23). Kireçli olan bu topraklar özellikle dağlık alanlarda ortaya çıkmaktadır.
Bulundukları yerlerde 500-1000 mm dolayında yağış görülmektedir. Akdeniz geçiş
bölgesinde Burdur ile Korkuteli arasındaki dağlık sahada, Teke yarımadasındaki Akdağların
yüksek kesimlerinde, Acıpayam ovasının güneyindeki yüksek alanlarda ve Dedegöl
dağlarının kuzeyinde ortaya çıkan bu topraklarda şiddeti erozyon görülmektedir. Bu nedenle
toprakların sığ veya çok sığ olduğu, taşlılık sorununun da sıklıkla ortaya çıktığı görülmektedir
(Dizdar 2003). Dağların nispeten yüksek kesimlerinde, yağışın artması yıkanma ile topraktaki
kirecin uzaklaştırılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında anakayanın kireçtaşı olmadığı
yerlerde de bu topraklar gelişme gösterebilir. Söğüt dağlarında ve Dedegöl dağlarının batı
yamaçlarında kireçsiz kahverengi orman toprakları görülmektedir. Bu topraklar da
kahverengi orman toprakları gibi sığ ve taşlılık özelliğine sahiptir. Her iki toprak tipinin de
üzeri daha çok orman veya çalı formasyonu ile kaplıdır. Acıgöl’ün kuzeyinde ve Acıpayam
depresyonunda, nispeten kurak koşulların hüküm sürdüğü alanlarda kahverengi topraklar
gelişme göstermiştir. Bu toprakların bulunduğu yerlerde yağış miktarlarının genellikle 350550 mm arasındadır. Genellikle doğal bitki örtüsünün tahrip edildiği bu alanlar, tarımsal
faaliyetlerde kullanılmaktadır (Avcı 1990; Dizdar 2003).
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Şekil 23. Akdeniz Geçiş Bölgesi’nin başlıca toprak tipleri

Akdeniz geçiş bölgesinde bir diğer toprak tipi kestane renkli topraklardır. Yağışın
400-600 mm arasında değiştiği, yıllık sıcaklık ortalamasının 10-12°C dolayında olduğu
yerlerde gelişen bu topraklar, kireçtaşı, marn, konglomera ve diğer kireçtaşlı kırıntılı
kayaçların hakim olduğu alanlarda gelişmişlerdir. Burdur gölü depresyonunu kuzeyden ve
güneyden kuşatan ve hafif dalgalı düzlükler oluşturan alanlarda, Karamanlı ve Yeşilova
çevresi ile Bucak-Korkuteli arasında bu topraklar gelişmiştir. Bu topraklarda yağış
miktarındaki değişmeye bağlı olarak A horizonunda kalsiyum karbonat yıkanırken, B
horizonunda yumrular halinde karbonat birikimleri meydan gelir. Bu topraklar humus
bakımından fakirdir (Avcı 1990; Dizdar 2003).
Akdeniz ikliminin karakteristik topraklarından olan kırmızı Akdeniz toprakları ile
kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları Mesozoyik yaşlı kireçtaşları ile Miyosen yaşlı
konglomeralar üzerinde gelişmişlerdir. Bitki yetişmesi için son derece elverişli koşullar
sunarlar. Korkuteli-Tefenni arasında geniş yer kaplıyan kırmızı Akdeniz toprakları, Davras
dağının güneyindeki sahada dolin ve polye tabanlarında ortaya çıkmaktadır. Özellikle Asacak
dağının güney yamaçlarındaki dolin tabanlarında oldukça kalınlaşan bu topraklar, endemik bir
meşe türü olan kasnak meşesinin (Quercus vulcanica) yetişmesi için uygun bir ortam
oluşturmaktadır (Avcı 1990). Kırmızı kahverengi orman toprakları daha çok Eğirdir gölünün
güneyinde Kovada oluğu boyunca, Bucak çevresi ile Acıpayam çevresinde ortaya
çıkmaktadır.
İnceleme sahasında azonal topraklardan alüviyal topraklar, oluşumlarını henüz
tamamlanmamış genç topraklardır ve horizonlaşma göstermezler. Genellikle iyi drene olurlar,
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bu nedenle tuzlanma görülmez. Alüvyal toprakların özellikleri bu toprakları meydana getiren
malzemenin geldiği yere, boyutlarına, kimyasal bileşimine ve çökelme şartlarına bağlı olarak
değişmektedir. Akdeniz geçiş bölgesinde alüvyal topraklara Senirkent depresyonu, Atabey
ovası, Eğirdir-Kovada oluğu, Burdur ve Acıgöl depresyonları ile Kestel depresyonu ve
Bozova civarında, Beyşehir’in kuzeyinde ve Beyşehir gölü ile Suğla gölü arasında Çarşamba
suyu vadisinde rastlanır (Avcı 1990).
Drenaj koşullarının kötü olduğu yerlerde oluşan tuzlu alkali topraklar bölge içinde
özellikle Beyşehir gölü, Burdur gölü gibi göllerin çevresinde yer alırken, dağların yüksek
kesimlerinde orman üst sınırının üzerinde yüksek dağ çayı toprakları gelişme göstermiştir
(Dizdar 2003).
Akdeniz geçiş bölgesi içinde ayrılabilecek belli başlı bitki formasyonları:
•

Orman formasyonu

ü

Kuru orman formasyonu

ü

Yarı nemli orman formasyonu

•

Çalı formasyonu

ü

Maki formasyonu

•

Alpin bitkiler

Akdeniz geçiş bölgesinin batısında kuru orman alanları tahrip edilmediği yerlerde
Teke yarımadasının orta kesiminden itibaren başlar ve kuzeye doğru Göller yöresinin
batısında Senirkent depresyonuna kadar devam eder. Hoyran- Eğirdir gölü- Kovada gölü hattı
ile doğudaki orman sahalarından ayrılırlar. Bu alan kuzeye doğru gidildikçe İç Anadolu
bölgesi ile Ege ekolojik bölgesinde Banaz platosu ile komşu olur ve daha karasal etkiler ön
plana geçer.
Akdeniz geçiş bölgesinin batı kesiminde yer alan Acıgöl, Burdur gölü, Salda gölü ve
daha güneyde yer alan depresyonların çevreleri günümüzde büyük ölçüde ormandan yoksun
olan yerlerdir. Bu ormansız görüntüsü nedeniyle bazı araştırıcılar bu sahaları doğal steplerin
yayılış alanları olarak göstermişlerdir. Ancak bu ormansız alanlar doğal koşulların sonucunda
step görüntüsü alan yerler değildir. Nitekim kuzeyde Acıgöl depresyonu güneyinde kuru
orman formasyonunu oluşturan kızılçam toplulukları 950 metrelere kadar inmektedir. Bu
alanlarda özellikle korunmuş yamaçlarda ve mezarlıklarda karaçam (Pinus nigra), boylu ardıç
(Juniperus excelsa), kokar ardıç (Juniperus foetidissima) gibi ağaçların varlığı, bu sahalarda
orman yetiştiğinin kanıtlarıdır. Diğer yetişme koşullarının değerlendirilmesi (iklim
özelliklerinin analizi gibi) de bu durumu desteklemektedir. Dolayısıyla günümüzde bu
depresyonların çevresinde ormanın alt sınırı 900-100 metrelerden geçse bile bu doğal bir sınır
değil ormanların tahrip edilmesi sonucunda meydana gelmiş bir sınırdır (Avcı 1990 ve 1996;
Fotoğraf 28).
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Isparta-Burdur hattı arasında Prehistorik dönemlerden itibaren yerleşildiğine dair izler
vardır. Burdur gölü yakınındaki Hacılar höyüğü bu alanın yerleşim tarihi bakımından büyük
önem taşır. Yapılan araştırmalar burada Cilalı Taş Devrine ait buluntuları ortaya çıkarmıştır.
Yine Pisidya bölgesinin Üst Paleolitik’den itibaren Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağlarında
kesintisiz bir yerleşmeye sahne olduğunu, buradaki kültürel gelişmelerin daha çok ovalarda ve
doğal yükseltiler üzerinde kurulduğu höyüklerden izlenmektedir. Helenistik devirlerinden
itibaren Pisidyalılar özellikle yüksek dağlık sahalarda kurdukları tahkim edilmiş şehirlerde
yaşamışlar, Roma devrinde yeniden ovalık alanlara inerek sosyal, ticari ve kültürel hayatlarını
canlandırmışlardır. 1911’de Ormerod’un Senirce’de yaptığı araştırmalar Göller yöresinde ya
da Klasik çağların Kuzey Pisidya’sında yeni bir kültür bölgesi ortaya çıkarmıştır. Isparta
ovasının tarih öncesinde devamlı yerleşme yerleri ve zengin bir kültürü vardır (Özgüç 1944;
Mellaart, 1970; Özsait 1985 ve 1986; Avcı 1990; Fotoğraf 29).

Fotoğraf 28. Burdur gölü depresyonu. Akdeniz
geçiş bölgesinin batısında yer alan çeşitli depresyonların
çevresi büyük ölçüde ormandan yoksun olan yerlerdir. Bu
alanların ormansızlaşmasında beşeri faktörlerin rolü
önemli olmuştur. Yüzyıllardır devam eden bu etkiler
sonucunda antropojen step sahaları görüntüleri ortaya
çıkmıştır (Foto M. Avcı).
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Fotoğraf 29. Antik Sagalassos kenti ve kentin yaslandığı Akdağ güney yamaçları (Foto M.
Avcı 2010).

Akdeniz geçiş bölgesinin batısında kuru orman alanlarının birçok yerde büyük bir
değişim geçirdiği izlenir. Bu değişimin en önemli nedeni insan etkisidir. Yerleşim tarihi
oldukça gerilere giden bölgede, orman tahrip sahaları da geniş yer tutar. Yukarıdaki fotoğrafta
bölgenin batısında 1990’lardan sonra Prof. Dr. Marc Waelkens ve ekibi tarafından ortaya
çıkarılan antik Sagalassos kenti ve kentin yaslandığı Akdağ güney yamaçları görülmektedir.
Bu kent Ağlasun yerleşmesi yakınındadır. Roma İmparatorluk Dönemi’nde Sagalassos yeni
yollarla Ege ve Akdeniz liman kentlerine bağlanmıştır. Kentin ekonomisi tarıma dayanmıştır.
Tahıl tarımı ve zeytincilik önemli olmuştur. Bununla birlikte çevreden elde edilerek Mısır’a
bina ve gemi yapımında kullanılmak üzere göknar ağacı (Abies cilicia.) ihraç edildiği de
tahmin edilmektedir. MÖ 25-MS 14 arasında endüstriyel ölçekte Sagalassos’da kırmızı astarlı
pişmiş toprak kapların üretimi de büyük olasılıkla orman alanlarının değişiminde rol
oynamıştır. Bugün sahada göknar ormanları ortadan kalkmış ve yerine büyük ölçüde
bodurlaşmış halde ardıç toplulukları yerleşmiştir. Sagalassos'tan alınan iki polen serisi esas
şehir yerleşiminin gerçekleştiǧi dönemde (Geç Helenistik, Erken Bizans) şehrin hemen
kuzeyinde yer alan tepelerin ormanla kaplı olduǧunu göstermektedir. Bu polenler ormanı
meydana getiren aǧaçların iǧne yapraklı çam (Pinus), sedir (Cedrus libani) ve göknar (Abies
cilicica)’dan oluştuǧunu göstermiştir. Bulgular şehrin üzerine kurulduǧu platformun da daha
önceden ormanla kaplı olduğuna işaret etmektedir. Buna ilaveten baǧcılık yapıldıǧına dair
kanıtlar mevcuttur ve şehrin alt kısmında yer alan arazinin büyük bir kısmı büyük olasılıkla
zirai amaçlarla kullanılmaktaydı. Şehir kenarında ceviz aǧaçlarının da yetiştirildiǧi
anlaşılmaktadır. (Vermoere 2003; Avcı 1990 ve 1996).
Akdeniz geçiş bölgesinin batısındaki orman sahaları kabaca Burdur gölü doğusunda
değişime uğrar. Bu alanda Keçiborlu ovası ile Kestel depresyonu arasında çekilecek kuzeygüney doğrultulu hat, orman sahalarını özellikleri bakımından da ayırır. Eğirdir- Burdur gölü
arasında kalan doğudaki sahada belli başlı dağlık alanları Barla dağı (Gelincik dağı 2799 m)
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ve Davras dağı (2635 m) ile güneydeki Karlık dağı (1710 m) meydana getirir. Batıda ise (yani
Burdur gölünün batı kesiminde) Söğüt dağları (Oyuklutekke tepe 1918 m), Salda gölünün
kuzeyindeki ve güneyindeki dağlar ile Burdur gölü depresyonunun guneyindeki Kestel dağı
(Kulübe tepe 2334 m) bulunur. Yukarıda belirtilen hattın doğusunda kalan alanların bitki
toplulukları oldukça çeşitlidir. Ancak batıda kalan topluluklar daha tekdüzedir. Doğuda kalan
dağlık sahaların 1200 metrenin üzerindeki seviyelerini, hakim elemanlarını Lübnan sediri
(Cedrus libani) ile Toros göknarı (Abies cilicica)’nın meydana getirdiği yarı nemli orman
kuşağı kaplar. Bu seviyenin altında ise tahrip edilmedigi yerlerde kuru ormanlar hakimdir.
Egirdir ve Kovada göllerinin nemlilik bakımından nispeten daha elverişli bir ortam yarattığı
da söylenebilir. Batıya geçildiğinde bu özellikler büyük ölçüde ortadan kalkar. Suları acı ve
tuzlu olan Burdur gölü ile Acıgöl’ün çevresinde, bitki örtüsü bakımından bu özellikleri
görmek mümkün olmaz (Avcı 1990 ve 1996).
Eğirdir gölünün batısından itibaren ortaya çıkan kuru orman sahalarının hakim
elemanlarını kızılçam (Pinus brutia), karaçam (Pinus nigra), boylu ardıç (Juniperus excelsa)
ve kokar ardıç (Juniperus foetidissima) oluşturur. Kızılçamlardan oluşan kuru ormanlar,
Akdeniz ikliminin bu geçiş bölgesine en fazla sokulduğu güneydoğu kesimde geniş yayılış
alanı bulurlar. Buralar aynı zamanda maki elemanlarının da yoğunluk kazandıkları yerlerdir.
Gerçek Akdeniz ikliminin temsilcisi olan kızılçam ve maki elemanlarının bu geçiş bölgesine
yoğun olarak sokuldukları yerler, aynı zamanda bu iklimin etkilerinin nerelere kadar
sokulduğunu da yansıtır. Geçiş bölgesinin batı kesiminin özellikle kuzeyinde ve batısında
kızılçamın yerini daha çok karaçam (Pinus nigra), boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve kokar
ardıç (Juniperus foetidissima) alır. Bu durum geçiş bölgesine kuzeydeki İç Anadolu’nun
nispeten karasal etkilerinin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Eğirdir gölünün batısında
Barla dağı ve uzantılarının güneye bakan yamaçları ile bu dağlık alanın batıya doğru
uzantısını oluşturan Beşparmak dağının kuzey yamaçları, Burdur gölü çevresindeki tepelik
alanlar hakim elemanlarını boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve kokar ardıç (Juniperus
foetidissima)’ın oluşturduğu kuru ormanların yayılış alanlarıdır. Daha batıda bulunan dağlık
alanlarda ise yer yer kızılçam toplukları yüksek kesimlerde ise karaçam toplulukları hakim
eleman olur (Avcı 1990 ve 1996).
Eğirdir gölünün batısındaki kesimde yarı nemli ormanların yayılış sahaları, Barla
dağının kuzey ve doğuya açık yamaçları, Davras dağının güney ve doğuya açık yamaçları,
Karlık dağının ise kuzey yamaçlarıdır. Kuru orman alanlarına göre yayılış alanları daha dar
alanları ilgilendirien bu ormanlar türce zengin ve daha yoğun topluluklar teşkil ederler. Yarı
nemli orman alanlarında çalı türleri de daha çeşitlidir. Bu ormanların hakim elemanları
Lübnan sediri (Cedrus libani), Toros göknarı (Abies cilicica), ıhlamur (Tilia rubra ssp.
caucasica), kızılcık (Cornus mas ve C. sanguinea), fındık (Corylus avellana), titrek kavak
(Populus tremula), üvez (Sorbus torminalis) ve kasnak meşesi (Quercus vulcanica)’dir. Bu
türlerin arasına bazı yerlerde karaçam (Pinus nigra) ve ardıç türleri ile dişbudak (Fraxinus
ornus ve F. angustifolia), akçaağaç türleri (Acer platanoides, A. hyrcanum ve A.
monspessulanum), çeşitli meşe türleri (Quercus cerris, Q. infectoria, Q. infectoria x Q.
pubescens, Q. trojana, Q. pubescens ve Q. ithaburensis subsp. macrolepis) karışır. Yarı nemli
ormanların yayılış alanlarında vadi içlerinde bu bitki toplulukları daha da zenginleşir.
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Anlaşılacağı gibi yarı nemli ormanların yayılış alanlarında büyük ölçüde Lübnan sediri
(Cedrus libani), Toros göknarı (Abies cilicica), ıhlamur (Tilia rubra ssp. caucasica), kızılcık
(Cornus mas ve C. sanguinea), fındık (Corylus avellana), titrek kavak (Populus tremula) ve
üvez (Sorbus torminalis) gibi türler hakimdir (Avcı 1990 ve 1996).
Barla dağının kuzeyinde yayılış alanı bulan yarı nemli orman sahaları 1200
metrelerden başlayarak 2100 metreye kadar çıkarlar. Barla dağının Eğirdir gölüne açık olan
doğu yamaçlarına da sarkan bu orman topluluklarının belli başlı elemanları arasında yine
Lübnan sediri (Cedrus libani) yer alır. Benzer özellikler Eğirdir gölünün güneydoğusunda yer
alan Davras dağında da ortaya çıkar. Davras dağının doğuya dönük yamaçları da Lübnan
sediri (Cedrus libani), Toros göknarı (Abies cilicica)’nın yayılış alanıdır. Bu sahalarda
kızılcık (Cornus mas), fındık (Corylus avellana) gibi çalı türleri yanında, titrek kavak
(Populus tremula) ile kasnak meşesi (Quercus vulcanica) yayılış alanı bulur. Bu alanın daha
güneyinde Asar tepe (1289 m) kuzeyinde yerel koşullara bağlı olarak ortaya çıkan yarı nemli
orman parçalarını Toros göknarı (Abies cilicica), Lübnan sediri (Cedrus libani), karaçam
(Pinus nigra), ıhlamur (Tilia rubra ssp. caucasica), çeşitli meşe türleri ile kızılcık (Cornus
mas) ve kayacık (Ostrya carpinifolia) gibi çalı türleri meydana getirmektedir. Bu orman
sahaları içinde özellikle Davras dağı güney yamaçlarında 1500 metrenin üzerindeki dolin
tabanarını kaplayan kasnak meşesi toplulukları ilgi çekicidir. Ülkemizin endemik ağaç
türlerinden birisi olan kasnak meşesi (Quercus vulcanica) daha çok dolin tabanlarına bağlılık
göstererek yayılış alanı kazanır (Avcı 1990 ve 1996). Bu alanda yayılış gösteren bitkilerin çok
önemli bir kısmı Akdeniz flora bölgesine ait türler olmakla beraber Avrupa-Sibirya florasına
ait türler de (%6,3) ortaya çıkmaktadır (Özen ve Fakir 2015).
Eğirdir gölünün doğusuna geçildiğinde de kuru orman alanları Dedegöl ve Anamas
dağlarında alçak kesimlerde yayılış alanlarını devam ettirirler. Bu alanda yine aynı
şekildegeçiş ikliminin özelliklerinin kuru orman sahalarının özelliklerine yansıdığı görülür.
Düşük sıcaklıklara karşı hassas olan ve Akdeniz iklimine bağlılık gösteren kızılçam, Eğirdir
gölünün doğusundaki kuru orman alanlarında güneye açık olan yerlerde ormanlar kurar. Buna
karşılık karaçam (Pinus nigra) ve ardıç türleri (Juniperus excelsa ve Juniperus foetidissima)
ise bu alanın kuzeyindeki kuru orman sahalarının (yani daha İç Anadolu etkisine yakın olan
yerlerin) hakim ağaçları olarak dikkati çeker. Kızılçamın yayılış alanları aynı zamanda maki
elemanlarının yoğun ve türce de zengin olduğu sahaları oluşturur. Kızılçam ormanları içinde
en sık görülen meşe türlerini ise saçlı meşe (Quercus cerris) ve mazı meşesi (Quercus
infectoria subsp. boisseri) meydana getirir. Tesbih (Styrax officinalis), katran ardıcı
(Juniperus oxycedrus), kermez meşesi (Quercus coccifera), menengiç (Pistacia terebinthus),
akçakesme (Phillyrea latifolia), karaçalı (Paliurus aculeatus), geyik dikeni (Crataegus
monogyna) ve dafne (Daphne sericea) bu ormanların alt katına sokulan belli başlı çalı
türleridir (Ünaldı 1990).
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Fotoğraf 30. Akdeniz geçiş bölgesinin özellikle doğu kesiminde İç Anadolu’nun karasal
etkilerine açık yerlerinde ardıç türleri yaygın ağaçların başında gelir (Foto M. Avcı)

Eğirdir gölünün doğu kesiminde kuzeye doğru gidildikçe ardıç türlerinin hakim
olduğu kuru orman alanları hakim duruma geçer. Anamas dağları çoğunlukla ardıç türleri
(Juniperus excelsa ve Juniperus foetidissima) ve karaçamın (Pinus nigra) hakim olduğu kuru
ormanların yayılış sahasıdır. Burada da meşeler çok yaygın değilse de bazı alanlarda saçlı
meşe (Quercus cerris), tüylü meşe (Quercus pubescens) ve kasnak meşesi (Quercus
vulcanica) toplulukları ortaya çıkar. Bu dağlık alanın özellikle güneye bakan yamaçlarında
yüksek kesimleri ise yarı nemli orman topluluklarının hakim elemanı olan Toros göknarı
(Abies cilicica) ile Lübnan sediri (Cedrus libani) kaplar (Fotoğraf 31). Yarı nemli orman
toplulukları çoğu yerde 1250 metrelik seviyelerden itibaren yoğunluk kazanırlar. Güney
yamaçlarda vadiler boyunca ıhlamur (Tilia platyphyllos), dişbudak (Fraxinus angustifolia) ve
kızılcık (Cornus mas) gibi nemcil başka bitki türleri de yayılış alanı bulur. Beyşehir gölü
kuzeyindeki Kızıldağ’ın 1200-1300 metrelerden itibaren kuzey yamaçları da Lübnan sediri
(Cedrus libani) toplulukları ile kaplıdır. Dedegöl dağlarının kuzeye açık yamaçlarında ise
vadi içleri bitki örtüsünün zenginleştiği alanları meydana getirir. Bu sahada çeşitli akçaağaç
türleri (Acer hyrcanum ve A.platanoides), ıhlamur (Tilia tomentosa), kızılcık (Cornus mas ve
C.sanguinea), üvez (Sorbus torminalis) ve fındık (Corylus avellana) gibi çok sayıda nemcil
bitki türü yayılış alanı bulur (Ünaldı 1990).
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Fotoğraf 31. Akdeniz geçiş bölgesinde Toros göknarı (Abies cilicica) ile Lübnan sediri
(Cedrus libani) yarı nemli orman topluluklarının meydana getiren belli başlı ağaçlardır (Foto. M.
Avcı).

Akdeniz geçiş bölgesinde çalı formasyonu daha çok maki formasyonu ile temsil
edilir. Ancak özellikle nemli ormanların yayılış alanlarında makinin karakteri değişir ve daha
çok Karadeniz kıyılarında yayılış alanı bulan bazı nemcil türler de ortaya çıkar. Güneyde
Aksu çayı vadisine yakın olan alanrda maki formasyonu, Akdeniz ikliminin etkisinin daha
belirgin olması nedeniyle çok daha yaygındır. Ancak Burdur gölü batısındaki kuru orman
alanlarında maki formasyonu son derece fakirdir. Barla ve Davras dağları çevresinde orman
tahrip sahalarını kaplayan maki kermez meşesi (Quercus coccifera), katran ardıcı (Juniperus
oxycedrus) menengiç (Pistacia terebinthus), akçakesme (Phillyrea latifolia), tesbih (Styrax
officinalis), katırtırnağı (Spartium junceum), laden (Cistus salviifolius ve C. laurifolius) ve
delice (Olea europea var. oleaster) gibi türlerden oluşur. Vadi içlerinde bu türlerin içine cehri
(Rhamnus nitida), dafne (Daphne gnidioides), sumak (Rhus cotinus) ve çılbırtı (Fontanesia
phillyreodies) da karışır (Avcı 1990 ve 1996).

Fotoğraf 32. Akdeniz geçiş
bölgesinde
menengiç
(Pistacia
terebinthus) yaygın olan maki elemanları
arasındadır (Foto M. Avcı).

Yarı nemli orman sahalarında maki formasyonu içine karışan üvez (Sorbus
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torminalis), sumak (Rhus coriaria), yabani hanımeli türleri (Lonicera orientalis ve L.
etrusca), papaz külahı (Euonymus latifolius), kızılcık (Cornus mas) ve yabani asma (Vitis
vinifera) gibi daha nemcil bitkiler dikkat çekicidir. Davras dağının güney yamaçlarında yarı
nemli ormanların yayılış alanlarında vadi içlerinde fındık (Corylus avellana), kızılcık (Cornus
mas ve C. sanguinea) ile birlikte papaz külahı (Euonymus latifolius), sumak (Rhus coriaria),
geyik dikeni (Crataegus monogyna), dafne (Daphne sericea), çılbırtı (Fontanesia
phillyreoides), yabani hanımeli (Lonicera etrusca), geyik elması (Sorbus umbelata), yasemin
(Jasminum fruticans) yayılış göstermektedir (Fotoğraf 33). Bu özellikleriyle yani içinde
barındırdıkları kışın yapraklarını döken çalı türleri nedeniyle, yarı nemli orman sahalarının
çalı toplulukları Akdeniz kıyılarının makisinden çok Karadeniz kıyılarının psömakisini
hatırlatır. Ancak bu topluluklar gerçek psömakiden farklıdır. Daha önce Karadeniz ekolojik
bölgesinde üzerinde durulduğu gibi psödomaki formasyonu Trakya’dan başlayıp Hopa
kıyılarına kadar tüm Karadeniz kıyılarındaki orman tahrip sahalarını kaplar. Hâlbuki burada
belirtilen çalı topluluklarının yayılışları çoğunlukla vadi içlerine yani nemli alanlara bağlı
olarak ortaya çıkar ve daha dar alanları ilgilendirir (Avcı 1990 ve 1996).

Fotoğraf 33. Yabani kızılcık (Cornus sanguinea). Akdeniz geçiş bölgesinde nemcil alanlarda
ortaya çıkan türler arasındadır (Foto M. Avcı).

Akdeniz geçiş bölgesinin karakteristik maki formasyonunun yayılış alanı Eğirdir gölü
güneyinde, Aksu çayı vadisi kanalıyla Akdeniz ikliminin kuzeye sokulduğu alanlardır. Bu
sahalarda maki türce son derece çeşitlidir. Maki bu sahalarda 800-900 metrelere kadar çıkar.
Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), defne (Laurus nobilis), mersin (Myrtus communis), zakkum
(Nerium oleander), sandal (Arbutus andrachne), kocayemiş (Arbutus unedo), erguvan (Cerris
siliquastrum) gibi maki elemanlarının yayılışları bu alanlardan daha kuzeye gidildikçe ortadan
kalkar. Buna karşılık kermez meşesi (Quercus coccifera), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus),
akçakesme (Phillyrea latifolia), tesbih (Styrax officinalis), menengiç (Pistacia terebinthus),
laden (Cistus salviifolius ve C. creticus), katırtırnağı (Spartium junceum) ve delice (Olea
europea var. oleaster) daha kuzeyde bazı alanlarda da görülen türlerdir. Özetlemek gerekirse
maki formasyonu Akdeniz geçiş bölgesinde kuzeye doğru gidildikçe hem tür çeşitliliğinden
kaybeder hem de çıkabildiği yükselti azalır. Güneyde 13-14 türle temsil edilen maki bölgenin
en kuzeyinde 3-4 türden meydana gelen türce fakir bir çalı formasyonuna dönüşür. Bu
durumu yaratan temel neden kuzeye doğru karasal etkilerin daha ön plana çıkmasıdır (Avcı
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1990 ve 1996; Fotoğraf 34; Fotoğraf 35).

Fotoğraf 34. Maki elemanlarından katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) bu ekolojik bölge
içinde de en sık görülen bitkilerden birisidir (Foto M. Avcı).

Burdur-Yarışlı depresyonları güneyinde ardıç tahrip sahalarını yer yer kermez meşesi
(Quercus coccifera) birlikleri kaplamaktadır. Kızılçam tahrip sahalarında kermez meşesi,
katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), geyik dikeni (Crataegus monogyna), karamuk (Berberis
vulgaris), cehri (Rhamnus oleides) ve güvem çalısı (Prunus spinosa) yaygı çalı türleri
arasındadır. Daha güneyde Bozova çevresinde tahrip sahalarında yine kermez meşesi
hakimiyetinde yasemin (Jasminum fruticans), karamuk (Berberis vulgaris), menengiç
(Pistacia terebinthus), akçakesme (Phillyrea latifolia), karaçalı (Paliurus aculeatus) ve geyik
dikeni (Crataegus monogyna) yayılış alanı bulur (Avcı 1990 ve 1996; Fotoğraf 36).

Fotoğraf 35.Tüylü laden (Cistus creticus) Akdeniz geçiş bölgesinde maki formasyonu içinde
yayılış gösteren bir çalı türüdür (Foto. M. Avcı).
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Fotoğraf 36. Geyik dikeni (Crataegus monogyna), çalı formasyonu içinde kışın yaprakları
döken türlerden birisidir (Foto M. Avcı).

Burdur depresyonu kuzeyine geçildiğinde de kermez meşesi birlikleri arasına mazı
meşesi (Quercus infectoria), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus), karamuk (Berberis vulgaris)
ve yasemin (Jasminum fruticans) karışır. Bu özellikler Salda gölü çevresinde ve Acıgöl
depresyonu güneyindeki tahrip sahalarında aynı şekilde izlenir (Avcı 1990 ve 1996; Fotoğraf
37).

Fotoğraf 37. Akdeniz geçiş bölgesinde hem ormanaltında hem de çalı formasyonu içinde
ortaya çıkan mazı meşesi (Quercus infectoria)

Alpin bitkilerin yayılış alanları Barla dağı Davras dağı, Kestel dağı, Akdağ ve Elmalı
dağları ve Katrancık dağları ile Eğirdir gölü doğusunda Anamas ve Dedegöl dağları
üzerindeki yüksek kesimleri ilgilendirir. Bu dağlık alanların alpin kuşağı, çoğunlukla benzer
bitki türleriyle temsil edilir. Ormanın sona erdiği 2100 metrelerden itibaren alpin bitkilerin
yayılış alanına geçilse de bu geçiş her zaman çok belirgin değildir. Ağaç sınırına yakın
yerlerde ağaçların boyları kısalmış ve şekilleri bozulmuştur. Ağaçların sona erdiği
yükseltilerden itibaren geven (Astragalus sp), çobanyastığı (Acanthalimon sp.), sığırkuyruğu
(Verbascum sp.) türleri ve zeytin yapraklı dafne (Daphne oleoides subsp. oleoides) hakim
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bitkilerdir.
Davras dağı (2635 m) alpin florasında çok sayıda endemik bitki de yer alır. 2000
metrenin üzerinde yayılış alanı bulan Astragalus heldreichii, Asyneuma compactum,
Tragopogon olympicus, Valeriana oligantha, Asperula stricta subsp. monticola, Paronychia
davisii, Omphalodes luciliae subsp. luciliae, Aubrieta canescens subsp. canescens, Muscari
bourgaei ve Arenaria ledebouriana var. pauciflora gibi. Bunların hepsi alpin vejetasyon
katında yayılış gösteren ot türleridir (Sağlam 2010).
Barla dağının (Gelincik dağı 2799 m) kuzey yamaçlarında sedirin hakim eleman
olduğu yarı nemli ormanlar sahasının sona erdiği 2000 metrelik seviyelerin üzerinde alpin
bitkilerin hakimiyeti başlar. Geven (Astragalus sp.), dafne (Daphne oleoides subsp. oleoides),
sığırkuyruğu (Verbascum sp.) ve yumak otu (Festuca sp.) yaygın bitkilerdir. Barla dağının
güneye bakan yamaçlarında boylu ardıç toplulukları 2100 m’den itibaren yerlerini alpin
bitkilere bıraksalar da tahribin fazla olması alpin vejetasyon katının sınırlarını belirlemeyi
zorlaştırır. Barla dağının batıya doğru uzantıları olan Beşparmak dağı (2402 m) ve Kapıdağ
(2447 m) üzerinde de bu durum gözlenir. Özellikle Beşparmak dağında alpin bitkiler arasında
yükseltiye bağlı olarak bir kademelenme de dikkati çeker. 2250 m’ye kadar tür bakımından
kısmen daha zengin olan alpin bitkiler zonu, 2250 m’nin üzerinde daha çok geven birlikleri ve
tek tük sığırkuyruğu ile temsil edilir (Avcı 1993-1996).
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Bölüm Soruları
1) Davras dağının güneyindeki sahalarda olduğu gibi dolin ve polye tabanlarında
hangi toprak tipi gelişmiştir?
a) Kırmızı Akdeniz toprakları
b) Kırmızımsı-gri podzolik topraklar
c) Tuzlu-alkali topraklar
d) Kireçsiz kahverengi topraklar
e) Kireçsiz kahverengi orman toprakları
2) Aşağıdaki dağlardan hangisi Akdeniz geçiş bölgesinde yer almaz?
a) Barla dağı
b) Davras dağı
c) Dedegöl dağı
d) Anamas dağları
e) Bolkar dağları
3) Aşağıdaki göllerden hangisi Akdeniz geçiş bölgesinde yer almaz?
a) Burdur gölü
b) Seyfe gölü
c) Eğirdir gölü
d) Salda gölü
e) Acıgöl
4) Aşağıdaki göllerden hangisi Akdeniz geçiş bölgesinde yer alır?
a) Eber gölü
b) Marmara gölü
c) Bafa gölü
d) Beyşehir gölü
e) Manyas gölü
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5) Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz geçiş bölgesinin yarı nemli orman sahalarında
ortaya çıkan bitkilere örnek oluşturabilir?
a) Kermez meşesi
b) Tesbih
c) Fındık
d) Menengiç
e) Akçakesme
6) Akdeniz geçiş bölgesinde kar yağışlı gün sayıları ne kadardır?
7) Akdeniz geçiş bölgesinde hakim toprak tipi hangisidir?
8) Akdeniz
geçiş
bölgesinde
formasyonu/formasyonları temsil eder?

orman

formasyonunu

hangi

orman

9) Akdeniz geçiş bölgesinde antropojen step alanlarına iki örnek veriniz?
10) Akdeniz geçiş bölgesinde yarı nemli orman sahalarında hangi göknar türü yayılış
gösterir?

Cevaplar
1-a, 2-e, 3-b, 4-d, 5-c, 6-Genellikle 12-30 gün arasındadır, 7-Kahverengi orman
toprakları, 8-Kuru orman formasyonu ve yarı nemli orman formasyonu, 9-Acıgöl ve Burdur
depresyonu çevresi, 10-Toros göknarı.
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11. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİ: GÜNEYDOĞU
ANADOLU GEÇİŞ BÖLGESİ
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Anahtar Kavramlar
Step formasyonu: Yağış miktarının ağaç yetişmesine yetmeyecek kadar az olduğu
yerlerde mevsimlik yağışlara bağlı olarak gelişen ve vejetatif gelişimini yaz kuraklığı
başlamadan tamamlayan ot formasyonu
Rizomlu bitkiler: Toprak içinde dikine veya yatık olarak gelişen bir çeşit toprakaltı
gövdesine sahip bitkiler
Thornthwaite yöntemi: Sıcaklık ve evapotranspirasyon, yağış ile evapotranspirasyon
arasındaki ilişkiye göre iklim tipini belirleme yöntemi
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Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesi, Güneydoğu Toros Dağlarının Anadolu’da
dışbükey kıvrım yaptığı alanın güney kesimi ile Suriye sınırı arasında yer alır. Geniş ovaların
yer aldığı bu sahada en önemli yükseltileri Mardin-Midyat eşiği ve volkanik Karacadağ
meydana getirmektedir (Şekil 24).

Şekil 24. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde belli başlı yer şekilleri.

Toros dağları Elbistan havzasının batısından itibaren iki kola ayrılır. Kuzeydeki kol,
Doğu Toroslar adını alır ve Tahtalı dağları, Gürün dağları, Harmancık dağı ve Munzur dağları
bu silsisile üzerindeki başlıca yükseltilerdir. Torosların güney kolu ise Güneydoğu Toroslar
adıyla bilir. Bu dağ sırası üzerinde batıdan doğuya doğru Binboğa dağları (2957 m), Nuruhak
dağları (3081 m), Malatya dağları (Akdağ 2510 m), Maden dağı (2230 m), Genç dağı ( m),
(Akçakara dağları 2940 m), Haçreş dağları (Çavuş dağı 2646 m) Sason dağları (2973 m),
Bitlis dağları’nın batı uzantıları (Beren tepe 2160 m) gibi zirvelere sahiptir. Güneydoğu
Toroslar, Bitlis dağlarının güneyinden itibaren bir yay çizerek güney doğuya yönelir ve
İran’ın doğusundaki dağ sırasını oluşturan Zağros dağlarını meydana getirir. Güneydoğu
Toroslar yayının Türkiye sınırları içindeki son büyük kütleyi Cudi dağı (2114 m) oluşturur.
Kuzeyden Avrasya, güneyden de Afrika kıtasının bir parçası olan ancak ondan daha
hızlı kuzeye doğru hareket eden Arap plakası tarafından sıkıştırılan Anadolu yarımadasının
önce kuzeyinde Kuzey Anadolu dağları oluşmuştur. Ardından Anadolu’nun iç kısmındaki
kıvrımlı dağlar ortaya çıkmış, bütünü ile Doğu Anadolu yükselirken, sıkıştırmanın da etkisiyle
güneydeki kıvrımlı alan meydana gelmiştir. Paleozoik’a ait bu kıvrımlı alan Bitlis masifi
adıyla bilinmektedir. Bitlis masifinin doğu-batı doğrultusunda Güzelsu (Hoşap) ile Palu
arasında uzunluğu 300 km, kuzey-güney doğrultusunda en geniş yeri ise Van gölünün
güneyinde yaklaşık 60 km’dir. Bu dağlar güneyden Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu ile
sınırlanmıştır. Bu alanın temelinde gnays, mikaşist, kuvarsit şist, kristalize kireçtaşı ve
mermerlerden oluşan metamorfik kayalar yer alır. Paleozoyik kayaçlarından meydana gelen
Bitlis masifi, Kaledoniyen ve Hersiniyen dağ oluşumu sırasında başkalaşıma uğramıştır
(Yalçınlar 1976, Ketin 1983; Şekil 25).
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Şekil 25. Kuzeyden Avrasya, güneyden de Afrika kıtasının bir parçası olan ancak ondan daha
hızlı kuzeye doğru hareket eden Arap plakası tarafından sıkıştırılan Anadolu yarımadasının önce
kuzeyinde Kuzey Anadolu dağları oluşmuştur. Ardından Anadolu’nun iç kısmındaki kıvrımlı dağlar
ortaya çıkmış, bütünü ile Doğu Anadolu yükselirken, sıkıştırmanın da etkisiyle güneydeki kıvrımlı
alan meydana gelmiştir. Şekilde Kuzey Anadolu Fayı (NAF) ve Doğu Anadolu Fayı (EAF)
görülmektedir. Sarı oklar yer değiştirmenin yönünü gösterir (Macdonald vd. 2015).

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş çeşitli kaya
grupları mevcuttur. Bölgenin temelinde ise Arabistan sert kütlesi yer almaktadır. Bu sert
kütle, üzerinde bulunan tortulların yer hareketleri ile fazla kıvrılmasını engellemiştir. Bu sert
kütle üzerinde yer alan ve günümüzde sınırlı alanlarda yüzeyde yer alan alt Paleozoyik’e ait
arazilerin bir bölümü Derik (Mardin) civarında, Çukurca dolaylarında ve Güneydoğu Toros
Dağlarında bulunmaktadır. Mardin Midyat’ta ortaya çıkan alt Paleozoyik (KabriyenSilüriyen) formasyonları killi şist ve kumtaşlarından ibarettir. Adıyaman Tut civarında da
kumtaşı ve miltaşlarından oluşmuş yine Kambriyen’e ait araziler mevcuttur.
Güneydoğu
Anadolu
Bölgesinde
Mesozoyik
formasyonları,
Paleozoik
formasyonlarına nazaran daha geniş alan kaplar ve Güneydoğu Toroslar boyunca özellikle
bölgenin kuzeybatısında bir şerit halinde uzanır (Şekil 26). Triyas formasyonları bu hattın
kuzeyinde yer alırken, güneyinde daha çok Kretase formasyonları bulunmaktadır. Kretase
formasyonlarına ayrıca Adıyaman platosu ile Şanlıurfa platosu arasında, Mardin-Midyat
eşiğinin batısında, Gerçüş ve Dargeçit çevresi ile Kurtalan güneyinde ve Hazro’da da
rastlanmaktadır. Yapılan değerlendirmeler bu formasyonların sığ deniz ortamında çökelmiş,
sediment istifi olduğu yönündedir (Ketin 1983).
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Şekil 26. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde Mesozoyik formasyonları sınırlı yayılışa
sahiptir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tersiyer formasyonları geniş alan kaplamaktadır
(Şekil 27). Paleosen şeylleri ile başlayan Tersiyer, Alt Eosen kireç taşları ve klastik malzeme
ile devam etmekte, bu formasyonların üzerine ise Orta ve Üst Eosen kireçtaşları gelmektedir
(Ketin 1983). Gaziantep platosunun güneyi (Tilbeşar ovası çevresi), kısmen Adıyaman
platosu ve Mardin-Midyat eşiği bu döneme ait formasyonlarla kaplıdır. Bölgede OligosenMiosen geçişi genellikle klastik veya resifal fasiyelerle gerçekleşmiştir. Miosen formasyonları
ise Gaziantep platosunun doğusunda, kuzeyde Çermik, güneyde Ceylanpınar arasında, doğuda
Diyarbakır, batıda ise Hilvan arasında uzanan geniş saha yayılış gösteren bazalt örtüsü
şeklinde volkanik Karacadağ çevresinde, Diyarbakır havzasının doğusunda Güneydoğu
Toroslara kadar olan kesimde yayılış göstermektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kalkan
şekilli Karacadağ volkanının batı yarısında Üst Miyosen bazaltları, doğusunda ise Pliyosen
bazaltları yer almaktadır. Neojen formasyonlarıyla kaplı olan eski bir alçak alanın, bazik
özellikler taşıyan ve akıcı olan mağmanın yüzeye çıkarak etrafa yayıldığı; bunun birden fazla
aşamada meydana geldiği ve lavların çevreye doğru yayılması nedeniyle volkanın yatay bir
görünüm kazandığı düşünülmektedir. Volkandan çıkan lavlar güneyde Viranşehir, batıda
Hilvan ve doğuda da Diyarbakır’a doğru yayılmıştır. Bunun sonucunda da volkanın elips
şekilli bir tabana sahip olduğu görülmektedir (Yalçınlar 1969). Karacadağ’ın doğusunda yer
alan Diyarbakır havzası ise büyük ölçüde Pliyosen formasyonlarıyla kaplıdır.
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Şekil 27. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde Tersiyer formasyonları geniş alan
kaplamaktadır.

Bölgede Kuvaterner formasyonlarının yayılışı sınırlıdır (Şekil 28). Özellikle akarsular
çevresinde ve Tersiyer formasyonlarının üzerini örten kalın tabakalar halinde Kuvaterner
formasyonları yayılış göstermektedir. Oğuzeli ve Tilbeşar ovalarında, Suruç çevresinde,
Harran ve Ceylanpınar ovalarında alüvyal depolara rastlanmaktadır. Cizre’nin batısında yer
alan Kuvaterner formasyonları ise bazaltlardan oluşmaktadır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin jeomorfolojik özelliklerine bakıldığında üç ünitenin
ön plana çıktığı görülmektedir. Yükselti kuzeyden güneye doğru düşmektedir. Dağlar,
kuzeyde Güneydoğu Toroslar ve üzerinde yer alan başlıca zirveler ile temsil edilmektedir.
Güneydoğu Torosların güneyinde yükseltisi fazla olmayan antiklinallerden oluşan ikinci bir
dağ kuşağı yer almaktadır. Türkiye’nin önemli petrol kaynaklarından olan Raman dağı (1057
m), bir antiklinalin üzerindeki zirvelerden birisidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle
bölümünde yer alan diğer bir yüksek alan Mardin-Midyat eşiği olarak bilinen kesimdir.
Burası daha çok kireçtaşlarından meydana gelmiştir.

Şekil 28. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde Kuvaterner formasyonlarının dağılışı.

Güneydoğu

Anadolu

Bölgesi’nde

ikinci

büyük

morfolojik

grubu

platolar
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oluşturmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısında Gaziantep platosu ile Adıyaman
platosu yer almaktadır. Her iki plato da Fırat nehrine batıdan karışan kollar tarafından
yarılmıştır. Adıyaman platosu Kahta çayı, Göksu ve Karasu tarafından, Gaziantep platosu ise
Nizip çayı ve kolları tarafından drene edilmektedir. Fırat nehrinin doğusunda Karadağ ve
Tektek dağı (749 m) gibi yükseltileri fazla olmayan tepelik alanların yer aldığı Şanlıurfa
platosu Calap suyu ve kolları tarafından yarılmıştır. Üçüncü morfolojik grubu oluşturan
ovalar ise, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en güneyinde Suriye ile olan sınırda doğu-batı
doğrultusunda uzanmaktadır. Söz konusu ovaların çoğunda yükselti 500 m’nin altındadır ve
bu sahalar aynı zamanda bölgenin en az yağışlı alanlarını oluşturmaktadır. Batıdan doğuya
doğru Tibeşar ovası, Elbeyli ovası, Suruç ovası, Harran (Altınbaşak) ovası, Ceylanpınar ovası,
Kızıltepe ovası ve Nusaybin ovası bunların başlıcalarıdır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yıllık ortalama sıcaklıklar 14,5-18 °C arasında
değişmektedir (Adıyaman 16,4°C, Akçakale, Ceylanpınar ve Şanlıurfa 18,0°C, Diyarbakır
15,8°C, Gaziantep 14,5°C, Mardin ve Siirt 15,7°C) (Şekil 29). Ocak ayında sıcaklık yer yer
0°C’ye yaklaşırsa da eksi değerlere inmez ve 1,5-5,7°C arasında değişir (Adıyaman 3,7°C,
Akçakale 5,7°C, Ceylanpınar 5,3°C, Diyarbakır 1,5°C, Gaziantep 2,3°C, Mardin 2,4°C, Siirt
2,2°C, Şanlıurfa 4,9°C). Temmuz ayında sıcaklık değerleri genellikle Türkiye ortalamasının
üzerindedir. Bölgede Temmuz sıcaklıkları 27,2-32,1°C arasında seyreder (Adıyaman 29,0°C,
Akçakale 31,4°C, Ceylanpınar 32,1°C, Diyarbakır 31,0°C, Gaziantep 27,2°C, Mardin 29,6°C,
Siirt 29,0°C, Şanlıurfa 31,5°C). Güneydoğu Anadolu Bölgesi yetişme devresi açısından
Akdeniz Bölgesine benzemektedir. Yetişme devresinin süresi Güneydoğu Torosların yüksek
kesimlerinde 220 günün altına iner. Ancak bu süre bölgenin büyük kısmında 240 gün
kadardır. Bölgenin güneyinde yer alan ovalar dizisinde yetişme devresi 240 günün de üzerine
çıkar ve yer yer 260 güne yaklaşır.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yağış değerleri genel olarak kuzeyden güneye doğru
azalmaktadır. Bu durum topografik özelliklerin bir sonucu olarak da değerlendirilebilir.
Nispeten dağlık alanlara yakın olan yerlerde yağış değerleri fazla iken, yükseltinin az olduğu
yerlerde genellikle yağış değerlerinin de az olduğu görülür. Bölgede yıllık yağış miktarları
bazı yerlerde 800 mm’ye yaklaşırken alçak kesimlerde 300 mm’nin altına iner. En fazla yağış
alan yerler platolar ve yüksek alanlardır (Adıyaman 795,8 mm, Diyarbakır 498,3 mm,
Gaziantep 533,7 mm, Mardin 688,8 mm, Siirt 729,5 mm, Şanlıurfa 461,9 mm, Akçakale
279,8 mm, Ceylanpınar 309,5 mm). En yağışlı mevsim kış mevsimidir ve kış yağışlarının payı
% 50 dolayındadır. Buna karşılık en kurak mevsim yazdır ve toplam yağışların payının en
yüksek olduğu Diyarbakır’da bu oran % 3’tür. Diğer istasyonlarda % 2’nin de altındadır.
İkinci en yağışlı mevsim olan ilkbaharın yağışlarının oranları da toplam yağışın 1/3’ü
kadardır. Bölgede bağıl nem oranı %50 dolayındadır. Bölgenin güneyindeki ovalarda kar
yağışlı gün sayıları 1-2 gün dolayında iken, Güneydoğu Toroslara doğru kar yağışlı günlerin
sayısı 10 günü aşar. Karla örtülü gün sayıları da genellikle kar yağışlı günler ile benzerlik
göstermektedir.
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Şekil 29. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde seçilmiş istasyonların sıcaklık ve yağış
grafikleri.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Haziran-Eylül ayları Erinç ve de Martonne
formüllerine göre kuraklığın en belirgin olduğu aylardır. Bu yağışın azlığı yanında yüksek
sıcaklıkların da bir sonucudur. Aralık-Mart dönemi ise tüm istasyonlarda nemlidir. Bölgenin
büyük kesiminde yarı kurak iklim koşulları hüküm sürmektedir.
Yıllık verilere göre Karacadağ’ın batısında güney sektörlü (güneydoğu, güney ve
güneybatı) rüzgârlar, doğusunda ise kuzey sektörlü (kuzeybatı, kuzey ve kuzeydoğu)
rüzgârlar hakimdir. Bölge genelinde Temmuz ayında hakim rüzgâr yönünü kuzey sektörü
oluştururken, Ocak ayında Mardin ve Adıyaman dışındaki tüm istasyonlarda kuzey sektörlü
rüzgârlar hakimdir. Mardin ve Adıyaman’da birinci dereceden güney sektörlü rüzgârlar
hakimdir, buna karşılık kuzey sektörlü rüzgârlar ikinci dereceden hakimiyet kazanmaktadır.
Güneydoğu Anadolu ekolojik bölgesinin en yaygın topraklarını daha önce de ifade
edildiği gibi kırmızımsı kahverengi topraklar meydana getirir (Şekil 30). Bu topraklar
Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa platoları ile bölgenin güneyinde yer alan ovalar dizisinin
büyük kısmında yayılış göstermektedir. pH’sı 7,5 üzerinde olan, yüksek kireç içeren bu
topraklarda erozyon en önemli sorundur.
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Şekil 30. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin toprakları.

Mardin-Midyat Eşiğinde kahverengi orman toprakları ortaya çıkar. Yine yükseltinin
nispeten fazla olduğu Güneydoğu Toroslar üzerinde de bu topraklar yayılış alanı bulur.
Yukarı Fırat Bölümü’nde ise bu toprakların yayılış alanları daha dar sahaları ilgilendirir.
Yüksek kireç oranına ve pH değerine sahip kahverengi orman toprakları, siltli-killi, killi-tın
bünyelidir. Kırmızı kahverengi Akdeniz topraklarının yayılış alanları, Adıyaman platosu,
Gaziantep ile Oğuzeli ovaları ile Suruç ovasıdır. Orta derinlikte eğimli, hafif ondüleli
arazilerde yer alan bu toprakların da kil içeriği ve pH’si yüksektir. Tibeşar ovası, Elbeyli
ovası ve Araban ovası, Harran ovası gibi ovalar ile Dicle ve Fırat’ın kollarının vadileri
boyunca alüviyal topraklar ortaya çıkar. Akçakale ve kuzeyinde, tuzlu alkali toprak
oluşumları görülmektedir. Güneydoğu Anadolu ekolojik bölgesinde kırmızı Akdeniz
toprakları özellikle Gaziantep batısında geniş bir yayılış alanı bulmaktadır (Fotoğraf 38).
Şanlıurfa’nın güneybatısında ve Birecik çevresinde kahverengi topraklar, Güneydoğu
Torosların yüksek kesimlerinde daha çok kahverengi orman toprakları ile kireçsiz kahverengi
orman toprakları ortaya çıkmaktadır. Volkanik Karacadağ’da bazaltik topraklar ismi de
verilen volkanik kökenli litosoller yayyılış gösterir. Eğimli ve taşlı arazilerde regosoller;
Adıyaman-Şırnak’ta kireçsiz kahverengi topraklar ve Gölbaşı havzasında organik
topraklar, Suruç, Diyarbakır Karacadağ, Gaziantep Yavuzeli ve Cizre’de vertisoller bölgede
görülen diğer toprak tipleri arasındadır.
Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesi bitki örtüsü bakımından orman alanlarının azlığı ile
dikkat çeken bölgelerden birisidir. Bölgenin özellikle Urfa platosu güneyindeki alçak
kesimlerinde iklim özelliklerinin yarattığı doğal step (bozkır) sahaları ortaya çıkar. Bölgenin
bitki formasyonları;
•

Orman formasyonu

ü

Kuru orman formasyonu

•

Step formasyonu
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ü

Doğal stepler

ü

Antropojen stepler

olarak ayrılabilir.
Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde orman formasyonunu kuru orman formasyonu
temsil eder. Ancak bu orman formasyonu bölgenin büyük kısmında tahrip edilmiş ve yerini
bazı alanlarda meşe çalılıkları almış veya tamamen steplere dönüşmüştür. Bazı yerler ise
büyük ölçüde ziraat alanlarına ayrılmıştır (Fotoğraf 39)

Fotoğraf 38. Gaziantep batısında kırmızı renkli Akdeniz toprakları ile geride orman tahrip
sahaları

Fotoğraf 39. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin batısında önde ziraat alanları (üzüm-Vitis
vinifera), arka da orman sahaları (Foto. M.E. Sönmez). Bölgede ziraat alanları genellikle eski orman
sahalarıdır.

Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin batısından doğusuna doğru gidildiğinde kuru
ormanların floristik özellikleri değişir. Bölgenin batısında daha çok Akdeniz iklimin kendini
hissettirmesi nedeniyle kızılçam ve meşe türlerinden oluşan kuru ormanlar doğuya doğru
gidildikçe büyük ölçüde meşe türlerinden meydana gelen topluluklara dönüşürler. Bu
özellikle bölgenin en kurak kesimlerini meydana getiren güneydeki alçak alanlarda kuzeye
yani güneydoğu Toroslara doğru gidildikçe de ortaya çıkar. Torosların bölgenin kuzeyindeki
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kanadı üzerinde de büyük ölçüde meşe ormanları yayılış alanı bulur.
Kızılçam ve meşe hakimiyetindeki kuru orman sahaları Gaziantep ve Şanlıurfa
platoları üzerinde tahrip edilmediği yerlerde ortaya çıkar. Bu alan büyük ölçüde Akdeniz
ikliminin etkisi altındadır. Bu nedenle kızılçam ve maki elamanlarının yayılış alanıdır.
Özellikle güneye bakan yamaçlar ile yükseltinin fazla olmadığı alanlar kızılçam ve maki
elemanlarının yayılış gösterdiği yerlerdir (Fotoğraf 40).

Fotoğraf 40. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin batısında tahripten arta kalan kızılçam
(Pinus brutia) toplulukları (Foto. M.E. Sönmez). Bu alanlar artık erozyon süreçlerinin de etkin
çalıştığı yerleri oluşturmaktadır.

Bölgenin batısından itibaren, özellikle de Gaziantep platosu batısından itibaren olan
alanlar büyük ölçüde kızılçam ve meşelerin yayılış alanını oluşturmaktadır. Ancak bu alanda
dikkati çeken en önemli özellik kızılçam ormanlarının büyük bir değişim geçirdiği ve büyük
ölçüde tahrip edildiğidir. Gaziantep ile daha kuzeydeki Gölbaşı çevresinde kızılçam tahrip
sahalarında bazı maki elemanları da yayılış alanı bulur. Bunlar arasında en yaygın olanlarının
başında kermez meşesi (Quercus coccifera) ve menengiç (Pistacia terebinthus) gelmektedir.
Bunların dışında yasemin (Jasminum fruticans), sumak (Rhus coriaria), geyik dikeni
(Crataegus aronia) ve akarsu yataklarında hayıt (Tamarix smyrnensis) ve söğüt (Salix
triandra ssp. bornmuelleri) yayılış alanı bulan diğer çalı türleri olarak belirtilebilir. Bu
çevrede ot türleri içinde gevenler son derece yaygındır. Gevenlerin bu alanda çeşitli türlerle
(Astragalus suberosus, A. russelii, A. lycius, A. scabrifolius, Astragalus lamarckii ve A.
elongatus gibi) yayılış alanı bulduğu görülür (Ekim vd 2005; Fotoğraf 41; Fotoğraf 42).

250

Fotoğraf 41. Adıyaman çevresinde ofiyolitli seriler üzerinde orman kalıntıları (Foto. M.E.
Sönmez).

Fotoğraf 42. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde yaygın olan meşe türlerinden olan İran
palamut meşesi (Quercus brantii) (Foto. M.E. Sönmez). İran palamut meşesi yayılışı bu ekolojik
bölgenin doğusunda da devam eder ve sınırlarımızın güneydoğusundan itibaren İran’a kadar yayılışını
sürdürür. Kışın yapraklarını döken bu meşe türü Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde bazen saf
topluluklar oluşturduğu gibi bazen de kızılçam (Pinus brutia), saçlı meşe (Quercus cerris) ve
menengiç (Pistacia eurycarpa) ile beraber görülür.

Adıyaman kuzeydoğusuna doğru yine Akdeniz ekolojik bölgesini de hatırlatan bazı
çalı ve ot türleri ortaya çıkar. Bu durum Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin özellikle batı
kesiminin büyük ölçüde İran-Turan flora bölgesinin özelliklerini yansıtmakla beraber aynı
zamanda Akdeniz flora bölgesinin de etkisinin sokulduğu bir bölge olduğunu göstermektedir.
Bu alanda ortaya çıkan belli başlı bitki türleri İran palamut meşesi (Quercus brantii), saçlı
meşe (Q. cerris), mazı meşesi (Q. infectoria) yanında dişbudak (Fraxinus angustifolia), söğüt
(Salix triandra), akçaağaç (Acer monspessulanum subsp. cinerascens), katran ardıcı
(Juniperus oxycedrus), patlangaç çalısı (Colutea istria), boyacı sumağı (Cotinus coggyria),
sumak ekşisi ve baharat olarak kullanılan derici sumağı (Rhus coriaria), menengiç (Pistacia
khinjuk), yabani hanımeli türleri (Lonicera etrusca var. etrusca, L. nummularifolia, L.
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iberica), zakkum (Nerium oleander), çılbırtı (Fontanesia philliraeoides), karamuk (Berberis
crataegina) gibi ağaç ve çalılardır. Bu alanda yine Akdeniz ekolojik bölgesini hatırlatan
adaçayı (Salvia aeithopis gibi), dağ çayı (Sideritis libanotica gibi), kekik (Thymbra spicata)
ve çalba (Phlomis armeniaca) gibi bir çok ot türü de ortaya çıkar. Bununla beraber bölgenin
yine bu kesiminde ahlat (Amygdalus arabica ve Amygdalus orientalis) mahlep (Cerasus
mahaleb), karaçalı (Paliurus spina-christi), geyik dikeni türleri (Crataegus aronia, C.
monogyna subsp. monogyna ve C. orientalis var. orientalis), yabani gül türleri (Rosa canina
ve R. pulverulenta) gibi çoğunluğu kışın yapraklarını döken bitkiler de yayılış gösterir.
Yüksek kesimlerde cüce ardıç (Juniperus communis ssp.nana) da dikkat çeker (Tel 2009).
Bölgenin birçok yerinde dikkat çeken antepfıstığı ziraati alanları ve zeytinlikler
bölgedeki Akdeniz etkisini yansıtan diğer bir özelliktir. Bölgenin güneybatısında da bu
özellikler izlenir. Büyük ölçüde kuru orman alanlarının tahrip edilmesiyle bu sahalar artık
ziraat alanlarına dönüşmüştür (Fotoğraf 43; Fotoğraf 44; Fotoğraf 45).
Bölgede Fırat nehri doğusuna geçildiğinde özellikle kuzeye doğru meşe toplulukları
yaygındır. Bu alanlarda İran palamut meşesi (Quercus brantii), mazı meşesi (Quercus
infectoria subsp. veneris) yine yaygın meşeler arasındadır. Yağışın arttığı kesimlerde ise bu
topluluklar arasına Lübnan meşesi (Quercus libani) de karışır.

Fotoğraf 43. Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde önde menengiçin aşılanmasıyla fıstıklık
(Pistacia vera) haline gelen sahalar ile arkada delicenin (Olea europea var. oleaster) aşılanmasıyla
zeytinlik haline dönüşen sahalar (Foto S. Avcı).
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Fotoğraf 44. Birecik çevresinde fıstıklıklar geride bir höyük ve ormansız alanlar (Foto S.
Avcı).

Fotoğraf 45. Nizip çevresinde nispeten yüksek alanlardaki orman kalıntıları (Foto S. Avcı).

Meşelerden oluşan ormanlar, Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin doğu ve kuzey
kesimindeki plâto ve dağlarda yer alır. Meşe ormanları, ekolojik açıdan plâto ve dağlardaki
meşe ormanları olmak üzere iki yöreye ayrılabilir. Dicle Bölümü’nün plâto alanındaki meşe
ormanları, güneydeki bozkır alanları ile Güneydoğu Toros dağlarının etekleri arasında yer
alır. Bu ormanlar kümeler hâlinde Karacadağ ve yoğun olarak Mardin çevresindeki yüksek
kesimlerde görülür (Atalay 2002).
Bölge içinde Diyarbakır-Urfa arasına yerleşmiş olan volkanik Karacadağ kütlesi de
büyük ölçüde orman alanlarını kaybetmiştir. Karacadağ’ın en yüksek yeri Mergimir Tepe’dir
(1981 m). Kollubaba Tepesi (1957 m), Mandal Tepesi (1895 m), Acem Tepesi (1780 m), Kurt
Tepesi (1800 m) ve Kanisor Tepesi (1810 m) diğer yükseltilerden bazılarıdır. İran palamut
meşesi (Quercus brantii), mazı meşesi (Quercus infectoria subsp. veneris) gibi dağınık halde
ortaya çıkan meşeler büyük olasılıkla eski orman alanlarının kalıntılarıdır. Karacadağ’da meşe
ormanları, Besrek Tepesi, Bedro Yaylası ve Leblebitaş Köyü etrafında küçük topluluklar
halinde daha dikkat çekicidir ve yer yer 1400 metrelere kadar çıkarlar. Karaçalı (Paliurus
spina-christi), çitlembik (Celtis glabrata ve C. tournefortii), dişbudak (Fraxinus angustifolia),
menengiç (Pistacia khinjuk), geyik dikeni (Cratageus aronia var. aronia, C. monogyna subsp.
monogyna ve C. orientalis var. orientalis) ve hayıt (Vitex agnus-castus) gibi türlerin dışında
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pek odunsu bitkiye rastlanmaz. Odunsu bitkilerin yerini artık büyük ölçüde step türleri
almıştır. Bununla beraber çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yapması nedeniyle Karacadağ
bitkiler konusunda araştırma yapanların eskiden beri ilgisini çeken bir alan olmuştur. Bu
konudaki ilk araştırmaların tarihi 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Bugünkü bilgilere göre
Karacadağ’ın florasına 500’den fazla bitki taksonu kayıtlıdır (Ertekin 2002; Kaya 2006; Şekil
31). Karacadağ çevresinin bitki örtüsündeki bazı bitkilerin insanlar için çeşitli kullanım
şekilleri olduğu da görülmektedir. Bunlardan bazıları süs bitkisi (ağlayan gelin- Fritillaria
persica gibi) ve sebze olarak (akbandır-Ornithogalum gibi) kullanılmaktadır. Kenger olarak
bilinen Gundelia tournefortii pazarlarda satılmaktadır. Kenger halk arasında en çok kullanılan
bitkilerden birisidir. Rizomlu bir bitki olan kengerin enginara benzeyen başçığı ve genç
sapları Anadolu’da sebze olarak yenildiği gibi, hayvancılıkta da önemli bir yem bitkisidir.
Kengerin gövdesi çizildiğinde sızan süt, kenger sakızı olarak bilinmektedir. Özellikle geven
türleri de hayvan yemi olarak sökülen bitkilerin başında gelmektedir türleri (Akan vd. 2008;
Kılıç 2014; Şekil 31; Fotoğraf 46; Fotoğraf 47).
Şekil 31. Güneydoğu Anadolu geçiş
bölgesinin volkanik Karacadağ kütlesi floristik
açıdan da en dikkat çekici alanlardan birisidir.
Karacadağ bitkileri ile ilgili ilk çalışmalar 19.
yüzyılın ortalarında başlamıştır. İlk kez 18411842 yıllarında Kotschy adlı araştırıcı, bu
çevreden birçok yeni bitki örneği toplamıştır. Bu
bitkiler Boissier (1867-1888)’in Doğu Florası
(Flora
Orientalis)
adlı
eserinde
de
bulunmaktadır. Noë 1849 yılında, Sintenis 1888
yılında, Haussknecht 1867-1868 yıllarında bu
alandan bitki toplayan araştırıcılar arasındadır.

Fotoğraf 46. Güneydoğu Anadolu ekolojik bölgesinde bitki örtüsü içinde yaygın olan
bitkilerden birisi olan kenger (Gundelia tournefortii), sakız eldesinde de kullanılmaktadır.
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Fotoğraf 47. Karacadağ çevresinde göçerlerin kışın hayvanlarına yedirmek üzere topladıkları
gevenler (Foto T. Kılıç, 2014).

Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin meşe ormanları Mardin kuzeyindeki yüksek
alanlardan bölgenin kuzeyindeki Güneydoğu Toros dağlarının güney eteklerine kadar sokulsa
da birçok yerde tahrip edilmiştir. Özellikle meşelerin genç sürgünleri ve yaprakları hayvan
yemi olarak kullanıldığından meşe toplulukların tahribinde hayvancılık faaliyetlerinin de rolü
vardır. Bu meşe toplulukları içinde de İran palamut meşesi (Quercus brantii), mazı meşesi
(Quercus infectoria subsp. veneris), Lübnan meşesi (Quercus libani) hakim meşe türleridir.
Bölgenin doğusunda Dicle vadisinde nemli tabanlarında su talebi daha yüksek olan
bitkiler ortaya çıkar. Fırat kavağı (Populus euphratica) ve söğüt (Salix triandra) toplulukları
bunlar arasındadır. Türkiye’nin doğal kavak türlerinden birisi olan Fırat kavağı, daha doğuda
da yayılışını sürdürür ve yer yer 2000 metrelere çıkar. Dicle nehrine kuzeydoğudan karışan
Botan çayı vadisi de bitki çeşitliliği ile dikkati çeker. Bu vadilerin içlerinde ve yamaçlarında
akçaağaç (Acer campestre ssp. campestre), Fırat kavağı (Populus euphratica), ceviz (Juglans
regia), İran palamut meşesi (Quercus brantii), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus ssp.
oxycedrus), karaçalı (Paliurus spina-christi), menengiç (Pistacia khinjuk), çınar (Platanus
orientalis), yabani erik (Pyrus syriaca), karaağaç (Ulmus minor ssp. minör), mazı meşesi
(Quercus infectoria), sumak (Rhus coriaria), ılgın (Tamarix smyrnensis), patlangaç çalısı
(Colutea cilicica), yabani gül (Rosa canina) ve yabani asma (Clematis orientalis) gibi ağaç ve
çalılar ortaya çıkar (Yangın 2001). Daha kuzeyde Bitlis çayı vadisinde de benzer floristik
özellikler görülür. Baykan-Bitlis arasında mazı meşeleri (Quercus infectoria) bitki örtüsünün
odunsu elemanlarının en yaygınıdır. 1300 metrenin üzerindeki bazı yerlerde mazı meşesine
Lübnan meşesi (Quercus libani) eşlik etmektedir. Özellikle güney yamaçlarda ise İran
palamut meşesi (Quercus brantii) ve katran ardıcı (Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus)
yaygındır. Baykan çevresinde sarıçam (Pinus sylvestris) dikkati çeken ağaçlardan birisidir.
Vadi tabanlarında daha çok nemcil ağaç ve çalı türleri topluluk oluşturur. Kızılağaç (Alnus
glutinosa subsp. glutinosa), keçi söğüdü (Salix caprea), böz söğüt (Salix cinerea), titrek
kavak (Populus tremula), dişbudak (Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia ve F.
angustifolia subsp. syriaca), yabani kızılcık (Cornus sanguinea), üvez (Sorbus torminalis),
yabani elma (Malus sylvestris) çeşitli geyik dikeni türleri (Crataegus orientalis, C. szovitsii,
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C. aronia, C. monogyna), yabani erik (Prunus divericata) böğürtlen türleri (Rubus caesius., R.
idaeus, R.sanctus), kamış (Phragmites australis), ılgın (Tamarix smyrnensis), su teresi
(Nasturtium officinale), düğün çiçekleri (Ranunculus sprunerianus ve R. trichophyllus) gibi
(Altıok ve Behçet 2005). Bu türlerin kuzeye doğru ortaya çıkışıyla Güneydoğu Anadolu
ekolojik bölgesinde yağış miktarlarının da bölgenin kuzeyinde belirgin olarak değiştiği ve
bitki örtüsünün çeşitlendiği açık olarak görülür.
Güneydoğu Anadolu ekolojik bölgesinde yağış miktarının ağaç yetişmesine ve
ormanlar kurmasına imkan vermediği yerler de vardır. Bu alanlar bölge içindeki doğal step
sahalarını meydana getirir (Avcı 2013; Şekil 32).

Şekil 32. Güneydoğu Anadolu ekolojik bölgesinde doğal step alanları bölgenin güneyinde en
az yağış alan yerlerde yayılış gösterir. Bölgedeki ormandan yoksun diğer alanlar ise insanın etkisiyle
ortaya çıkan antropojen steplerdir (Avcı 2013).

Coğrafi görünümde step, ağacın yokluğu ile kendini belli eder. Birand’ın tanımıyla
step ağaçsız, yıllık veya birkaç yıllık bitkilerle örtülü olan (ama çıplak değil!) yerlerin adıdır.
Stepin belgesi ağaçsızlıktır. Nedeni de stepte yağışların, step otları gibi toprak suyunu idareli
kullanmasını bilmeyen, bol su harcayan, geniş yapraklı ulu taçlı, yüce gövdeli ağaçları
doyuracak kadar çok olmamasıdır (Birand 1999).
Güneydoğu Anadolu ekolojik bölgesinde doğal step sahaları Suriye sınırına komşu
alanlardır. Buradaki step sahalarında yer alan meteoroloji istasyonlarından Akçakale 277,5
mm ve Ceylanpınar 309,5 mm yağış alır. Thorthwaite yöntemine göre “E” harfi ile ifade
edilen kurak iklim tipi hâkimdir. Akçakale ve Ceylanpınar’da yıllık ortalama sıcaklık
değerleri 18°C’ye ulaşır ve kurak ay sayısı hem Akçakale hem de Ceylanpınar’da Nisan-Ekim
arasındaki dönemi kapsayacak şekilde 6-7 ayı bulur. Bu dönem içinde Mayıs-Eylül arasındaki
devrede ise kuraklık koşulları daha ağırlaşır (Bu aylar Erinç yağış etkinlik indis formülüne
göre tam kurak aylardır). Akçakale-Ceylanpınar çevresinde Nisan ayından itibaren aylık yağış
miktarları belirgin şekilde azalır. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarındaki yağış
miktarları 5 mm’yi bile bulmaz. Bu ayların yüksek sıcaklık ortalamaları da dikkate
alındığında (Haziran ve Eylül ayı sıcaklık ortalamaları 25°C’nin; Temmuz ve Ağustos ayı
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ortalamaları 30°C’nin üzerindedir), bitkiler için çok zor koşulların ortaya çıktığı görülür. Bir
yandan yağış azlığı bir yandan yüksek sıcaklıklar ve yüksek buharlaşma düzeylerinin yarattığı
olumsuz koşullar, step bitkilerinin yayılış alanlarını belirler, ağacın yetişmesine ve doğal
ormanlar kurmasına imkân vermez. Bu sahalar aynı zamanda yıllık ve mevsimlik yağışların
yıldan yıla büyük değişkenlik gösterdiği bölgelerimizden birisidir (özellikle yaz yağışları
miktarı yıldan yıla büyük değişikliğe uğrar). Yağışlarda yıldan yıla meydana gelen
değişimleri inceleme yöntemlerinden birisi olan değişim katsayısı (yaz yağışları için),
Güneydoğu Anadolu bölgesinin en kurak kesimleri olan Ceylanpınar-Akçakale arasındaki
doğal step alanlarında % 140’ı geçen çok yüksek değerler gösterir. Bu değerler Karadeniz
Bölgesinde %25-55 arasında değişir (Türkeş 2010; Avcı 2013).
Güneydoğu Anadolu bölgesinin bu çok kurak alanlarında, Ceylanpınar-Akçakale
çevresinde toprak tipleri de çeşitlidir. En güneyde Suriye sınırına yakın alanları kaplayan
alüvyal topraklar yaygın iken kuzeyde Viranşehir’e doğru bazalt platoları üzerinde gelişmiş,
nispeten daha derin bir profil morfolojisi gösteren ve tüm profili kil içeriğine sahip topraklar
ortaya çıkar. Akçakale doğusunda Miosen kireçtaşları üzerinde oldukça kireçli ve derinliği
fazla olan topraklar yayılış alanı bulur. Bu topraklar A, B horizonludur ve kireç birikimi
yoğunluğu derine doğru artar (Erdoğan, 2008; Avcı 2013).
Ceylanpınar çevresinin step florasında 400’den fazla bitki taksonu yayılış alanı bulur.
Bunların çoğunluğu İran-Turan flora bölgesine ait türlerdir. Bu alan endemizm bakımından
ülkemizin en fakir alanlarından birisidir. Ceylanpınar çevresinde, Akdeniz flora bölgesinden
sokulan bitkilerin oranı da oldukça azdır. Buna karşılık bazı bitki cinsleri tür çeşitliliği
açısından dikkat çeker. Örneğin gevenlerin (Astragalus) 13, sütleğen (Euphorbia) ve yonca
(Trifolium) gibi cinslerin 10 civarında farklı türü bu alanda yayılış gösterir (Adıgüzel ve
Aytaç, 2001). Bu stepler, hem Bereketli Hilal hem de Yakındoğu Genetik Çeşitlilik Merkezi
olarak tanımlanan alanlar içinde yer alır. Bugün dünyada yaygın olarak tarımı yapılan birçok
bitkinin yabani atası, bu sahada doğal olarak yayılış gösterir. Avena (yulaf) türleri, Hordeum
(arpa) türleri ve Triticum (buğday) türleri bunlardan bazılarıdır (Adıgüzel ve Aytaç, 2005;
Avcı 2013).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki ovalardan hangisi Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde yer almaz?
a) Suruç ovası
b) Harran ovası
c) Ceylanpınar ovası
d) Nusaybin ovası
e) Ereğli ovası
2) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 27-30 °C
b) 15-20°C
c) 35-45°C
d) 5-10°C
e) 10-12°C
3) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde temsil edilen bitki formasyonları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer alır?
a) Kuru orman-doğal step
b) Nemli orman-kuru orman
c) Doğal step-nemli orman
d) Antropojen step-nemli orman
e) Antropojen step-yarı nemli orman
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4) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde orman formasyonunun hakim elemanları
batıdan doğuya doğru gidildikçe değişime uğrar. Bölgenin doğusunda yaygın olan orman
ağaçları hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?
a) Sarıçam
b) Kızılçam
c) Meşe
d) Göknar
e) Ladin
5) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde yayılış gösteren
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

meşeler

içinde

a) Lübnan meşesi
b) İran palamut meşesi
c) Saçlı meşe
d) Mazı meşesi
e) Kasnak meşesi
6) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin batısında İran-Turan flora bölgesi dışında
hangi floristik bölgenin etkisi görülür?
7) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinin batısında en yaygın maki türleri
hangileridir?
8) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde özellikle Akdeniz iklimini yansıtan ve
aşılanarak ziraati yapılan delice ve menengiç, hangi bitki formasyonu içinde yaygındır?
9) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde halk arasında yenilen ve sakız eldesinde
kullanılan otsu bitkilere bir örnek veriniz?
10) Güneydoğu Anadolu geçiş bölgesinde hayvan yemi olarak kullanılan ve doğadan
bu amaçla sökülen yaygın bitkilerin başında gelenlere bir örnek veriniz?

Cevaplar
1-e, 2-a, 3-a, 4-c, 5-e, 6-Akdeniz flora bölgesi, 7-Kermez meşesi ve menengiç, 8-Maki
formasyonu, 9-Kenger (Gundelia tournefortii), 10-Geven.
259

12. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİ: KARASAL DOĞU
ANADOLU BÖLGESİ
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Anahtar Kavramlar
Bitlis masifi: Kuzeyden ve güneyden Anadolu’yu sıkıştıran levhaların (Lavrasya ve
Arabistan) basınçları karşısında Doğu Anadolu’nun günümüzdeki görünümü kazanmasında
etkili olan eski temel arazi
Ormanın üst sınırı: Yüksek enlemlerde ve dağların yüksek kesimlerinde düşük sıcaklık
koşulları nedeniyle ormanların bozulduğu, çoğu yerde ortadan kalktığı, ağaçların artık dağınık
kümeler halinde bulunduğu yerlerle, tek tük ağaçların bulunduğu yerler arasından geçen sınır.
Ağaç sınırı: Yüksek enlemlerde ve dağların yüksek kesimlerinde düşük sıcaklık
koşulları nedeniyle ağaçların tek tük olarak bulunduğu yerlerle, ağaçların ortadan kalktığı
yerler arasından geçen sınır. Ağaç sınırından sonra artık ağaç yetişmez.
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Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesi, Anadolu’daki dağ sıralarının birbirine
yaklaştığı ve sıkıştığı, aynı zamanda yükseltinin arttığı topoğrafik karakteriyle, iklim ve bitki
örtüsü üzerinde belirleyici rol oynar. Erinç’in deyimiyle bu “yüksek ülke”, oldukça engebeli
bir topoğrafyaya sahiptir (Erinç 1953). İki tarafından dağ sıralarıyla çevrilmiş olan ve ucu İç
Anadolu’ya doğru ilerlemiş bir üçgen şeklinde olan Doğu Anadolu, kendine özgü
karakterleriyle Türkiye’nin diğer bölgelerinden ayrılır (Şekil 33). Doğu Anadolu’ya bu
özelliklerini kazandıran coğrafi etkenlerin başında büyük ortalama yükseltisi gelir. Bölgenin
çok önemli bir kısmı yükseltisi 2000 metrenin üzerinde uzanan geniş düzlükler ile kaplıdır.
Bu düzlükler yer yer dar depresyonlar veya yüksek dağ sıraları ile kesintiye uğrar. Doğu
Anadolunun en alçak kesimini oluşturan Iğdır ovası (850 m), İç Anadolu’nun ortalama
yükseltisinden biraz daha alçaktır. Buna karşılık Doğu Anadolu’nun nispeten alçak
kesimlerini meydana getiren Erzurum ovası (1800 m), Erzincan ovası (1250 m) ve Yüksekova
(2000 m) gibi alanlar İç Anadolu’daki bazı dağlarla aynı seviyede yer alır.

Şekil 33. Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde belli başlı dağ sıraları

Anadolu’nun kuzeyden Avrasya, güneyden ise Arap plakası tarafından sıkıştırılması
sonucunda kuzeyinde ve güneyinde oluşan dağ sıraları arasında Paleozoik’e ait eski bir
masifin kalıp vazifesi görerek şekillendirdiği bir topoğrafya, doğu Anadolu’nun günümüzdeki
görünümü kazanmasına neden olmuştur. Söz konusu masif, bu sıkıştırma karşısında
kıvrılamamış, kırılmıştır. Bu durum aynı zamanda Doğu Anadolu’nun faylanmayı,
volkanizmayı ve depremselliği de açıklamaktadır. Bitlis masifi olarak bilinen eski temel arazi,
Palu ile Güzelsu (Hoşap) arasında 300 km boyunca takip edilebilirken, Van gölünün
güneyinde yaklaşık 60 km genişliğe sahiptir (Şekil 34; Ketin 1983).
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Şekil 34.Bitlis masifi Palu ile Hoşap arasında yaklaşık 300 km boyunca uzanır (Ketin 1983).

Doğu Anadolu’da Mesozoyik, daha çok Doğu Toroslarda karşımıza çıkmaktadır.
Munzur dağlarında Triyas ile temsil edilen Mesozoyik, doğuya doğru Cemal dağında,
Karayazı çevresi ile Karasu-Aras dağlarında Kağızman ile Ağrı arasında genellikle dağlık
alanlarda izlenmektedir (Şekil 35). Mesozoik Doğu Anadolu’da daha çok Munzur dağlarında
olduğu gibi karbonat çökelimi ile temsil edilir (Atalay 1987).

Şekil 35. Doğu Anadolu'da Mesozoyik formasyonların dağılışı.

Tersiyer formasyonları, Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde çok daha geniş alan kaplar
(Şekil 36). Paleozoik yaşlı metamorfik kayaçlardan meydana gelen Bitlis masifi ile Doğu
Toroslar ve doğuya doğru devamında yer alan dağlar dışında kalan sahada Tersiyer oluşukları
hakimdir. Miyosen’e kadar karasal koşullarda meydana gelen birikim faaliyetleri, Miyosen’de
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gerçekleşen transgresyonlar ile denizel birikim alanlarının oluşmasına neden olmuştur.
Anadolu aynı zamanda bütün olarak yükselmeye başlamış, kalınlaşan manto tabakası
kıvrılamamış faylanmış ve volkanik faaliyetler görülmüştür. Bu durum tüfit ve piroklastik
maddeler gibi volkanik unsurların gölsel havza çökelleri ile ara katkılı olarak depolanmasına
yol açmıştır. Pliyosen’de daha çok yüksek alanların aşınması, alçak alanların dolması
gerçekleşmiştir. Özellikle geriye doğru aşındırma faaliyetleri sonucunda kapalı durumdaki
birçok havza, dış drenaja bağlanmıştır (Atalay 1987).

Şekil 36. Doğu Anadolu’da Tersiyer formasyonlarının dağılışı

Kuvaterner’in özellikle başlarında doğu Anadolu’da volkanik faaliyetlerin devam
ettiği, özellikle kuzeydoğu Anadolu’da volkanik malzemelerin yüzeyleri örttüğü
görülmektedir. Doğu Anadolu, Türkiye’de Neojen-Kuvaterner yaşlı volkanizma
faaliyetlerinin en yaygın olduğu sahayı oluşturmaktadır. Nemrut, Süphan, Aladağ, Tendürek,
Büyük ve Küçük Ağrı gibi volkanik dağlar bu dönemin bir ürünüdür veya faaliyetlerini, bu
dönemde de sürdürmüştür. Üst Miyosen’den başlayıp, tarihi dönemlerde de devam eden
volkanik faaliyetler sonucunda daha çok alkalin lav akıntıları, aglomera, tüf ve ignimbrit gibi
malzemeler çıkmıştır (Ketin 1983).
Doğu Anadolu’nun diğer önemli morfolojik özelliği Alp sistemine bağlı dağ
sıralarının bu bölgede oldukça sıkışık bir duruma bürünmesidir. Bölgenin güneydoğusunda
geniş bir yay çizen belirgin bir yükselti meydana getiren Güneydoğu Toros kuşağı yer alır. Bu
kuşak üzerinde özellikle orta kısımda yükselti çok fazla değildir. Güneydoğu Toroslar
Hakkâri Bölümü’nde bir yelpaze gibi açılır ve çeşitli akarsular ile yarılmış olmasına karşılık
eski temele ait arazinin en yüksek noktalarını oluşturur (Erinç, 1953). Bu yelpazenin en
kuzeyindeki dağlar Bitlis Dağları (2730 m) ile başlar ve İhtiyarşahap (Kavuşşahap) dağları
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adını alan bir dağ dizisi ile devam eder. İhtiyarşahap Dağı (3634 m), Arnas (Kepçe) Dağı
(3537 m), Artos Dağı (3537 m), İspiriz Dağları (3668 m), Vaviran Dağları (3446 m) ve
Mordağ (3807 m) belli başlı zirveleri meydana getirir. İkinci dağ sırasını Herakol Dağı (2953
m) ve Hakkâri Dağları (Gare Dağı 3460 m; Cilo Dağları [Buzul 4116 m, Reşko 4135 m])
oluşturur. Türkiye-Irak sınırına doğru üçüncü sıra yer almaktadır. Bu dağ dizisi Cudi Dağı
(2114 m), Tanintanin Dağları (Gelincik tepe 3231 m), Altındağ (3358 m), Sat Dağları (3794
m) ve Türkiye’nin en güneydoğusundaki dağ kütlesini oluşturan Karadağ (Odunlu tepe 3335
m) olarak sıralanır. Oldukça derin yarılan bu kütlelerin bazıları üzerinde daimi buzullar ve
buzul rölyefi ortaya çıkar. Hakkâri’nin kuzeyindeki Karadağ (3752 m) ile güneyindeki zirvesi
4000 metreden daha yüksek olan Cilo Dağları arasında Büyük Zap Vadisi yer alır (Erinç,
1953; Doğu ve ark. 2005; Avcı ve Avcı 2014b). Güneydoğu Torosların kuzey kenarında
Elbistan havzasından başlayarak Malatya, Çapakçur, Muş, Van gölü, Yüksekova ile devam
eden depresyonlar dizisi devam eder. Bu depresyonları dağ eşikleri biribirinden ayırır. Bu
depresyonlar dizisinin kuzeyinde ise Munzur dağları ile başlayan ve yine doğuya doğru
Mercan dağları (3450 m) ve Palandöken dağları (3124 m) ile davam eden Karasu-Aras dağları
yer alır. Bu sıranın doğu ucunda Ağrı volkanik dağı yer alır. Karasu-Aras dağları sırasının
doğu kesimi ile Muş ve Van gölü havzaları arasındaki alanda geniş platolar ve bunların
üzerinde belirli hatlar boyunca yerleşen Doğu Anadolu’nun volkanik dağları yer alır. Nemrut,
Süphan, Aladağ, Tendürek, Ağrı dağları bu sırayı oluşturur. Karasu Aras dağlarının kuzeyinde
Erzincan, Tercan, Erzurum ve Aras boyu depresyonlarından (Pasinler, Kağızman ve Iğdır)
oluşan ikinci depresyonlar dizisi ortaya çıkar. Bu depresyonlar dizisini kuzeybatıdan,
yükseltisi çoğu yerde 3000 metreyi geçen Kargapazarı, Gavurdağ, Kop ve Keşiş dağı gibi
dağlar sınırlandırır. Ancak bu dağların doğusunda, dağların doğrultusu kuzeydoğuya yönelir.
Bu alanlarda depresyonlar arasında Kars-Erzurum platosu adı da verilen volkanik platolar yer
alır (Erinç 1953; Karaoğlu vd. 2017;Şekil 37;Şekil 38).

Şekil 37. Nemrut volkanı Van gölünün batısında yer alır. Üzerinde kalderası ve içine yerleşmiş
göller ile dikkati çeken bu dağlık alan aynı zamanda Türkiye’nin önemli bitki alanları içinde yer alır.
40’dan fazla endemik bitkiye ev sahipliği yapan dağda, bu kraterin adını alan ve ilk defa buradan
tanımlanan bitkiler de (Ranunculus crateris- bir düğün çiçeği türü gibi) yayılış gösterir.
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Şekil 38. Karasu-Aras dağları sırasının doğu kesimi ile Muş ve Van gölü havzaları arasındaki
alanda geniş platolar ve bunların üzerinde belirli hatlar boyunca yerleşen Doğu Anadolu’nun volkanik
dağları yer alır. Van gölünün kuzeybatısında Nemrut dağı ile başlayan bu dizi en doğuda Ağrı ile
sonlanır. Ağrı dağı iki kütleden oluşur ve çevrelerinde çeşitli lav çıkışı izleri ayrılır (Karaoğlu vd.
2017)

Doğu Anadolu şiddetli karasal iklimin etkili olduğu bir bölgedir. Gerek sıcaklık
değerleri, gerek yağışın cinsi ve yağışın mevsimlere dağılışı karasallığı belirgin olarak
yansıtır. Doğu Anadolu’da yer alan meteoroloji istasyonlarından uzun yıllık ortalama sıcaklık
değerleri 3,1°C ile 13,3°C arasında değişir (Şekil 39). Yıllık ortalama sıcaklıklar bakımından
Doğu Anadolu’da üç bölge ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi bölgenin
kuzeydoğusunda yer alan sıcaklık ortalamalarının 6,0°C’den az olduğu soğuk alanlar
(Sarıkamış 3,1°C, Kars 4,2°C, Erzurum ve Ağrı 5,9°C); ikincisi bölgenin batısında yer alan
sıcaklık ortalamalarının 10°nin üzerinde olduğu nispeten sıcak alanlar (Erzincan 10,3°C,
Bingöl 12,1°C, Tunceli 12,6°C, Elazığ 13,0° ve Malatya 13,3°C) ve üçüncüsü ise bölgenin
doğusunda bulunan sıcaklıkların 6-10°C arasında olduğu alanlar (Doğubeyazıt 8,6°C, Van
8,8°C, Tatvan 8,9°C, Bitlis 9,3°C, Muş ve Hakkâri 9,4°C). Yükseltisinin az olması nedeniyle
Iğdır havzasında da uzun yıllık ortalama sıcaklıklar 10°C’nin üzerindedir (11,6°C).
Doğu Anadolu’da en soğuk ay Ocak ayıdır. Sıcaklıklar -1,0°C ile -11,6°C arasında
değişmektedir. Yıllık ortalama sıcaklıklara göre ortaya çıkan sıcaklık özellikleri, Ocak ayı
sıcaklıklarında görülmez. Buna karşılık bölgenin kuzeydoğusu yine en fazla soğuyan yerdir
(Kars -11,6°C, Ağrı -10,4°C, Sarıkamış -10,1°C). En az soğuyan yerler de ise sıcaklıklar 4,0°C’nin de altına iner (Van -3,9°C, Iğdır -3,6°C, Erzincan ve Bitlis -3,5°C, Tunceli -3,0°C,
Tatvan -2,8°C, Bingöl -2,6°C, Elazığ -1,5°C, Malatya -1,0). Bu yerlerin ortak özelliği,
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yükseltilerinin az oluşudur. Sıcaklıkların -4,0° ile -10,0°C arasında olduğu yerler Erzurum (8,6°C), Muş (-7,8°C), Doğubeyazıt (-5,7°C) ve Hakkâri (-5,4°C)’dir. En sıcak ay, genellikle
Temmuzdur. Bununla beraber Ağustos ayı sıcaklıkları Temmuz sıcaklıklarına yakındır. Hatta
Kars, Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da Temmuz’dan fazladır. En sıcak ayda sıcaklık değerleri
15,6°C ile 27,2°C arasında değişmektedir.
Bölgede bitkilerin yetişme devresinin süresi kuzeydoğuda 140 günün altındadır.
Yetişme devresinin süresi, güneybatıda ise 200 güne yaklaşmaktadır.

Şekil 39. Doğu Anadolu’da seçilmiş istasyonların yağış ve sıcaklık diyagramı.

Doğu Anadolu’da yıllık yağış miktarlarında önemli farklılık vardır. En az yağış alan
yer Iğdır’dır (233,7 mm). Doğubeyazıt da Iğdır’a yakın bir yağış miktarına sahiptir (275,8
mm). Erzincan (359,6 mm), Van (374,8 mm), Malatya (385,0 mm), Elazığ (434,9 mm) ve
Erzurum (447,4 mm) 500 mm’den az yağış alan yerlerdir. En fazla yağış alan yerler ise
Tunceli (998,5 mm), Bitlis (981,8 mm), Muş (841,8 mm) ve Bingöl (833,5 mm)’dür. Bölgede
en yağışlı mevsim ilkbahar, bölgenin kuzeydoğusu haricinde en kurak mevsim yazdır.
Kuzeydoğuda ise en kurak mevsim kıştır. Bölgede kar yağışlı günler sayısı ile karla örtülü
günler sayısı yüksektir. Karasallığın da etkisiyle kar yağışlı gün sayısı kuzeydoğuda iki ayı
aşabilmektedir (Sarıkamış’ta 66 gün, Erzurum’da 63 gün). Diğer yerler de ise bir aya
yakındır. Sarıkamış, Kars, Erzurum gibi bölgenin kuzeydoğusunda yer alan sahalarda karla
örtülü gün sayısı, kar kağışının iki katından fazla iken, diğer yerlerde genellikle karla örtülü
gün sayısı kar yağışlı gün sayısından birkaç gün daha fazladır.
Bölgenin toprak özellikleri kısaca gözden geçirildiğinde çeşitli toprak tiplerinin bu
alanlarda yayılış gösterdiği görülür. Bölgenin batısında Malatya ovasında, Uluova (Elazığ)
çevresinde, Elazığ-Erzincan arasında, Erzurum’un kuzeyinde Allahuekber dağları üzerinde,
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Kağızman ile Tuzluca arasında ve Van gölünün doğusunda, profillerinin her seviyesinde kireç
yer alan kahverengi topraklar yayılış göstermektedir (Şekil 40). Kahverengi topraklarda pH
değeri 7’nin üzerindedir. Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde, volkanik malzemeler üzerinde
Bingöl, Erzurum, Kars ve Iğdır arasında litosoller gelişmiştir. Litosollerin kil oranı ve pH’sı
yüksektir. Eğime bağlı olarak sığ ve orta derinlikte bulunan litosoller, içerdikleri kil nedeniyle
yüksek su tutma kapasitesine sahiptir. Murat nehrinin yukarı çığırında Eleşkirt-Diyadin
oluğunun güneyinde, Van gölünün güneybatısında ve parçalar halinde Hakkâri Bölümü’de
Türkiye-Irak sınırını oluşturan dağlar üzerinde genellikle bazalt ve andezitler üzerinde
kireçsiz kahverengi topraklar yayılış alanı bulmaktadır. Kestanerengi toprakların bu
ekolojik bölgedeki yayılış alanları oldukça geniştir. Van gölünün güneydoğusundan
Hakkâri’ye kadar olan sahada, Murat nehri vadisinin Muş Ovasının kuzeyinde kalan yukarı
çığırında, kısmen Erzurum ile Erzincan arasında yer alan Mayram dağları üzerinde, volkanik
kökenli litosollerin yer aldığı Erzurum-Kars Bölümünde, parçalar halinde kestanerengi
topraklar gelişmiştir. Orta derinlikte ve kireç birikiminin görülebildiği bu toprakların pH’sı
7’nin üzerindedir. Güneydoğu Toroslar, Murat nehrinin aşağı çığırı ile Munzur dağlarının
güneyinde kalan sahalar ve Çaltı suyu havzası kahverengi orman toprakları ile Malatya
ovasının batısı kırmızımsı kahverengi toprakların yayılış sahalarını meydana getirir.
Hakkâri Bölümünün en güneydoğusunda yer alan Karadağ ve çevresinde gri kahverengi
podsolik topraklar, volkanik Nemrut dağı ve çevresinde kil oranı çok düşük, organik madde
miktarı az olan regosoller yayılış alanı bulmaktadır. Vertisollerin yayılış sahası ise Murat
nehrine doğudan karışan Karasu çayı vadisi ve çevresidir. Bazı ovaların tabanları ve akarsu
yataklarında alüvyal topraklar ile hidromorfik alüvyal topraklar yayılış göstermektedir.

Şekil 40. Doğu Anadolu’nun başlıca toprak tipleri.

Çok şiddetli karasal iklim özelliklerinin hakim olduğu Doğu Anadolu ekolojik
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bölgesinin bitki örtüsü için aşağıdaki bitki formasyonları ayrılabilir:
•

Orman formasyonu

ü

Kuru orman formasyonu

•

Step formasyonu

ü

Doğal stepler

ü

Antropojen stepler

•

Alpin bitkiler olarak ayrılabilir.

Daha önce de belirtildiği gibi bu bölge ülkemizin en soğuk kışlarının geçtiği ve
sıcaklık farklarının oldukça yüksek olduğu bir alandır. Bölgede temsil edilen orman
formasyonu kuru ormanlardır. Orman sahaları insanın etkisiyle büyük ölçüde ortadan
kaldırıldığından, çoğunlukla platolarda ve dağların yamaçlarında parçalar halinde yayılış
alanına sahiptir. Bu orman sahalarının alt sınırını beşeri faaliyetler belirlerken üst sınırını
düşük sıcaklıklar belirlemektedir. Bu bölge aynı zamanda orman sınırının en yüksek olduğu
alanı da meydana getirir. Ormanlar Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde yaklaşık 2800
metrelere kadar çıkarlar. Bu yükseltilerin üzerinde tek tük ağaçlara rastlanır ancak sonra alpin
bitkiler kuşağı ortaya çıkar. Doğu Anadolu’nun kuru ormanları çok şiddetli ve uzun süren
kışlara, fazla olmayan yağışlara uyum gösteren bir orman formasyonudur. Bu ormanlar zor
kış koşullarına dayanan seyrek ve ormanaltı bakımından da fakir bir orman formasyonudur.
Bölgenin çeşitli yerlerinde söz konusu olan yerel iklim özellikleri, Doğu Anadolu ekolojik
bölgesinin orman topluluklarının floristik özelliklerinde de değişime yol açar.
Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde kuru ormanların hakim elemanını bölgenin
kuzeydoğusundaki sert koşullara iyi uyum gösteren sarıçam (Pinus sylvestris) oluşturur. Buna
karşılık bölgenin güney yarısında soğuğa sarıçama göre daha az dayanıklı olan çeşitli meşe
türlerinin hakimiyeti söz konusu olur. Meşe ormanları içine yer yer karışan ardıç türleri
yanında dağların yüksek kesimlerine doğru ortaya çıkan huş (Betula pendula ve Betula
litwinovii) ve titrek kavak (Populus tremula) bu ormanlara çeşitlilik katar.
Sarıçam ormanları Doğu Anadolu ekolojik bölgesinin kuzeydoğusunda Ardahan, Oltu,
Göle, Şenkaya ve Sarıkamış dolaylarında çoğunlukla saf olarak 2700 metreye kadar yükselir.
Posof yöresinde saf veya ladin, göknar gibi diğer ağaç türleri ile karışık olarak geniş sahalar
kaplayan sarıçam bu alanlarda 2000 metrenin üzerinde yayılış gösterir. Oltu vadisinde yer yer
800 metreye inen sarıçamlar Allahüekber dağlarında 2700 metreye kadar çıkmaktadır. Bu
alanlarda sarıçamların yakacak ve yapacak olarak kullanılması sarıçam topluluklarının yayılış
alanının alt sınırını yükseltmiştir. Bu nedenle sarıçamların Oltu-Tortum çevresinde bazı
alanlarda 1300-1400 metrelerden sonra yayılış alanı bulduğu görülmektedir. Bu sahalarda
sarıçamlar özellikle kuzeye bakan yamaçlarda gelişmiş topluluklar oluşturmaktadır. Bölgenin
kuzeydoğusunda ortaya çıkan bu soğuğa dayanıklı sarıçam ormanları Kretase flişleri,
kireçtaşları, ofiyolitler, bazaltlar gibi çeşitli anakayalar üzerinde görülmektedir. Allahüekber
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dağlarının kuzey yamaçlarında Hanak kuzeyinde, Ardahan'ın güneydoğusunda ve Sarıkamış
güneyinde ve kuzey batısında geniş yayılış gösteren sarıçam, bu alanlarda saf topluluklar
halindedir. Sarıçam daha kuzeyde karadeniz ekolojik bölgesi içinde kalan Posof çevresinde
ise ladinlerle daha alçak seviyelerde karışık topluluklar halinde bulunduğu gibi gibi yine tek
başına ormanlar da kuran bir ağaçtır. Tortum çevresinde yayılış gösteren sarıçam ormanları
ise daha çok kuzeye açık olan alanlara yerleşmiştir. Bu alanda sarıçamlar arasına yer yer
sapsız meşe (Quercus petrea ssp. iberica) ve kokar ardıç (Juniperus foetidissima) de
karışmaktadır (Fotoğraf 48; Tetik 1986).

Fotoğraf 48. Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde kuru
ormanların hakim elemanını bölgenin kuzeydoğusundaki sert
koşullara iyi uyum gösteren sarıçam (Pinus sylvestris)
oluşturur. Gövde kabuğunun tilki sarısı olan renginden adını
alan bu çam türünün yayılış alanı, kuzey yarımkürede
tundralara yakın alanlara kadar ulaşır. Sarıkamış ormanlarında
20-30 metre boy yapan örnekleri olan sarıçam, asimetrik
kozalaklara sahiptir.

Doğu Anadolu ekolojik bölgesinin en yaygın kuru orman elemanlarını meşe türleri
oluşturur. Bölgenin güneyindeki Güneydoğu Toros yayı meşe toplulukları bakımından en
zengin alanların başında gelir. Tunceli-Bingöl hattının kuzeyindeki dağlık alanların hakim
ağacı da yine meşelerdir. Bu floristik özellikler daha doğuda Van gölü güneyindeki dağlık
alanlar üzerinde de devamlılıklarını koruyarak Hakkari Dağlarına kadar uzanır. Yerleşim
alanlarına yakın olan yerlerde aşırı kullanımdan dolayı bazı alanlar orman özelliğini
kaybetmiştir. İran palamut meşesi (Quercus brantii), Lübnan meşesi (Quercus libani), mazı
meşesi (Q. infectoria ssp. veneris) bu bölgenin hakim meşe türlerinin başında gelir. Bölgede
yayılışa sahip olan diğer meşe türleri saçlı meşe (Quercus cerris), İspir meşesi (Quercus
macranthera ssp. syspirensis), ve saplı meşe (Quercus robur ssp. pedunculiflora)’dir. Meşe
ormanlarının tahrip edildiği bazı alanlarda boylu ardıç (Juniperus foetidissima) da ortaya
çıkar. Bu meşe türleri arasında yer alan İspir meşesi (Quercus macranthera ssp. syspirensis),
Türkiye’nin endemik meşelerinden biridir.
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Fotoğraf 49. Van gölü güneyinde orman kalıntıları. Bu toplulukların hakim elemanı meşe
türleridir (Foto. M. Avcı).

Fotoğraf 50. İspir meşesi (Quercus macranthera ssp.
syspirensis). Anadolu’nun endemik meşelerinden birisidir.
Tunceli ve Erzurum çevresinde 1000-1900 metreler arasında
yeryer tüylü meşe (Q. pubescens), sarıçam (Pinus
sylvestris), titrek kavak (Populus tremula) ile karışık
topluluklar da oluşturur (Foto. T. Ok).

Doğu Anadolu ekolojik bölgesindeki meşe ormanları bölgenin kuzeyinde Karasu-Aras
dağları üzerinde de yayılış gösterir. Bu alanda bazı yerlerde tahrip nedeniyle parçalı bir
görünüm sergilerler. Bu yayılış alanlarının batısında saplı meşe (Quercus robur ssp.
pedunculiflora), İspir meşesi (Quercus macranthera ssp. syspirensis), sapsız meşe (Quercus
petraea ssp. pinnatiloba) ve tüylü meşe (Quercus pubescens) gibi türlerle temsil edilirler.
Karasu vadisi güneyinde, Aşkale-Tercan arasında yükseltinin 2600 metreyi geçtiği dağlık
alanlardaki bu meşe ormanı kalıntıları içinde vadi içlerinde kafkas tüylü huşu (Betula
litwinowii), titrek kavak (Populus tremula) ve çeşitli söğüt türleri ( Salix alba, S. elburensis ve
S. fragilis) yayılış gösterir. Özellikle 1700 metrenin üzerindeki kuzeye açık bazı kesimlerde
İspir meşesi (Quercus macranthera ssp. syspirensis) hakimiyetindeki meşe ormanı kalıntıları
içinde çok sayıda nemcil ağaç ve çalı türünün de ortaya çıktığı dikkati çeker. Bu özellikler
İspir meşesi orman kalıntılarının zenginliğini de ifade eder. Çınar yapraklı akçaağaç (Acer
platanoides), İran akçaağcı (Acer hyrcanum ssp. hyrcanum), karakavak (Populus nigra),
Kafkas hanımelisi (Lonicera caucasica), kurtbağrı (Ligustrum vulgare), muşmula (Mespilus
germanica), kızılcık (Cornus sanguinea), yabani kiraz (Prunus avium), tüylü kartopu
(Viburnum lantana), yabani elma (Malus sylvestris), geyik elması (Sorbus umbelata),
karamuk (Berberis vulgaris), mahleb (Prunus mahaleb), tatar akçaağacı (Acer tataricum),
ahlat (Pyrus elaeagrifolia), güvem çalısı (Prunus divericata), karamuk (Berberis vulgaris),
cehri (Rhamnus kayacıkii), yabani gül (Rosa sp.) ve geyik dikeni türleri (Crataegus orientalis
ve C. tanecetifolia) ile özellikle vadi içlerinde keçi söğüdü (Salix caprea) bu ormanlar içinde
ortaya çıkan bazı ağaç ve çalı türleridir.
271

Fotoğraf 51. Tüylü kartopu (Viburnum
lantana) Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde
ortaya çıkan ve yaklaşık 2000 metrelere kadar
yayılışını sürdüren bir çalı türüdür.
Ülkemiz dışında Avrupa’da, Afrika’nın
kuzey batısında ve İran’da yayılışı vardır.
Avrupa-Sibirya flora bölgesine ait bir tür olan
bu kartopu türü, ülkemizin daha çok kuzey
kesimlerinde yayılış göstermekle beraber İç
Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerine de
sokulur (Foto. B. Şık).

Meşe ormanları içinde veya tahrip sahalarında yayılış gösteren ardıçlar içinde yaygın
türler çoğunlukla boylu ardıç (Juniperus excelsa) ve adi ardıç (Juniperus communis var.
communis)’dir. Bunlar Erzurum ve Erzincan çevresinde de ortaya çıkarlar.
Doğu Anadolu’da doğal steplerin/bozkırların yayılış alanı, Iğdır çevresidir.
Iğdır’ın yıllık yağış miktarı 233,7 mm’dir ve yarı kurak iklim tipi hâkimdir. Yıllık ortalama
sıcaklığın 12,1°C olduğu Iğdır’da kurak ay sayısı 4’dür. Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül
ayında kuraklık Haziran ayına nazaran çok daha fazla belirgindir. Bu aylar Erinç yağış
etkinlik indis formülüne göre de tam kurak aylardır. Hatta bazen kuraklık Ekim ayında bile
kendini hissettirir. En sıcak ayın (Temmuz) ortalama sıcaklığı ise 26°C’dir (Şekil 41).

Şekil 41. Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde doğal steplerin yayılış alanı Iğdır havzası ile
sınırlıdır. Buna karşılık antropojen stepler bölgede oldukça geniş alanlar kaplar.

Doğu Anadolu bölgesinin doğu kesiminde, deniz seviyesinden 850 metrede yer alan
Iğdır havzası, Türkiye’nin doğal step alanları içinde yer alır. Tuzluca-Kağızman-IğdırDoğubeyazıt-Gürbulak arasında yanal atımlı faylarla kontrol edilen bu havzada, Tuzluca
formasyonu çökelmiştir (Ardos 1984; Şaroğlu ve Yılmaz 1986). Tuzluca formasyonunun
bulunduğu sahalar steplerin belli başlı yayılış alanıdır. Yağış miktarının 300 mm’yi bulmadığı
Iğdır havzasında, en fazla yağış Nisan (36,9 mm) ve Mayıs (46,8 mm) aylarında düşer. En
soğuk geçen ayların (Aralık, Ocak ve Şubat) ortalama sıcaklıkları -5°C’nin üzerindedir (Avcı
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2013).
Iğdır havzasında yayılış gösteren step bitkilerinden bir kısmı da halofit bitkilerdir.
Tuzluca yakınlarındaki kireçli, marnlı alçak tepelerde kazayağıgiller ailesinden
(Chenopodiaceae) olan iki tür, Halanthium rarifolium ve Salsola dendroides toplulukları
yayılış gösterir. Daha düz sahaları ise Salsola nitraria, S. tragus, Suaeda altissima, Achillea
tenuifolia, Artemisia incana, Camphorosma monspeliaca toplulukları kaplar. Türkiye
ölçeğinde nadir kabul edilen 50’den fazla tuzcul bitki taksonuna Iğdır stepleri ev sahipliği
yapar. Tuz gölü çevresinden sonra, Türkiye’nin en önemli halofit bitki gruplarının yayılış
alanlarından birisini oluşturan Iğdır havzasının tuzcul bozkırlarında, Türkiye’deki yayılış
alanı yalnızca bu sahalar olan bitkiler (Aellenia glauca ssp. cinerascens, Aellenia glauca ssp.
glaucum, Atriplex micrantha, Bienertia cycloptera, Halanthium rarifolium, Halostachys
belangeriana, Kalidium caspicum, Limonium meyeri, Petrosimonia glauca, P.squarrosa,
Salsola nodulosa, Seidlitzia florida, Suaeda linifolia, S.microphylla ve Zygophyllum
atriplicoides gibi) ortaya çıkar. Bunlar Iğdır havzasında yayılışlarının en batı ucuna erişen,
Orta Asya step bitkileri olarak tanımlanır (Adıgüzel 2005a). Iğdır havzasında yayılış gösteren
doğal stepler mera olarak değer taşımakla beraber, bazı ot türleri çeşitli amaçlar (baharat ve
boya bitkisi gibi) için kullanılır (Altundağ ve Özhatay, 2010a ve 2010b). Iğdır havzası
steplerinin önemli bir kısmı da, tarım alanlarına dönüşmüştür (Avcı 2013).
Doğu Anadolu bölgesinde de antropojen stepler çok geniş alanlar kaplar. Bunlar beşeri
faaliyetler sonucunda oluşmuşlardır. Bilindiği gibi Urartular M.Ö. 9-6. yüzyıllar arasında
geniş bir coğrafî bölgede egemenliğini sürdürmüştür. Urartu krallığı aynı zamanda Anadolu
ve Eski Ön Asya Dünyası’nın en büyük madenci toplumu olarak nitelenir (Belli 2000a). Doğu
Anadolu bölgesinde zengin olarak bulunan altın, gümüş, kurşun, bakır ve demir yatakları
Eskiçağ’da ilk defa Urartular tarafından çok büyük ölçüde işletilmiştir. Assur Kralı II. Sargon
M.Ö. 714 yılında Urartulara karşı düzenlediği ünlü 8. seferinin sonunda Muşaşir/Ardini
tapınağı ve sarayını yağmalamış; toplam 1 ton altın, 10 ton gümüş ve 109 ton bronzdan
yapılmış çeşitli eşya, heykel ve silahı Assur’a götürmüştür. Eskiçağ’da Ege dünyasına maden
ihraç edecek kadar üretim fazlasına sahip olan Urartuların, Anadolu’nun doğusunda yoğun
olarak işlettikleri gümüş, kurşun, bakır ve demir yatakları üç bölgede toplanmıştır. Bunlardan
birisi olan Adıyaman-Malatya-Elazığ-Tunceli bölgesi, Ortaçağ’da işletildiği gibi Osmanlı
devleti döneminde de işletilmeye devam etmiştir. Urartular için ikinci maden sahası, çivi
yazılı Urartu kaynaklarında Diauehi olarak geçen Erzincan-Erzurum-Bayburt-GümüşhaneArtvin ve Kağızman çevresidir. Adı geçen yörelerin orman bakımından zenginliği maden
ergitme işini kolaylaştırmış ve üretimi teşvik etmiştir. Sahada yapılan yüzey araştırmaları
maden ergitme merkezleri, eski galeriler ve cüruf yığınlarını ortaya çıkarmış ve bunlar maden
üretiminin günümüze ulaşan kanıtları olarak değerlendirilmiştir (Belli 2000a). Güneyde
Diyarbakır-Siirt-Van-Hakkâri yöresi maden rezervleri, diğer iki bölgeden daha azdır. Ancak,
buradaki üretim Urartu Krallığı’nın kurulmasında önemli rol oynamıştır. Van gölü güneyinde
bulunan ve sayıları yüzü geçen ergitme merkezi ve cüruf deposu maden üretiminin boyutları
konusunda fikir vermektedir. Metaller içinde en son keşfedilen demirin ergitilmesi için gerek
duyulan odun kömürünün elde edildiği orman sahaları ise, Van gölünün güneyinde yer
alıyordu. Yine özellikle Siirt doğusundaki Madenköy bakır ergitme merkezidir ve burada
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yapılan üretim sadece Van çevresinin değil, Suriye ve İran kuzeyindeki alanların da bakır
gereksinimini karşılamıştır. Bugünkü Van-Tatvan karayolunun kuzeyinde yer alan (Van
kalesi yani o zamanki Tuşpa’nın batısında) Balaban (Şibut) demir ergitme merkezi, bu
çevredeki meşe ormanları kullanılarak hematit türü demir cevherinin ergitilmesinde görev
yapmıştır (Belli, 2000a). Belli, bu sahada iki büyük demir galerisi yanında tarlalarda çalışan
halk tarafından toplanan ve birkaç yapay tepe haline dönüşen üfleç parçalarından söz
etmektedir. Demiri ergitmek amacıyla körükten çıkan havayı, ergitme fırınına veren
keramikten yapılmış üfleç parçalarının sayısı 3-4 bin adet civarındadır (Belli 2000a; Avcı
2013;Fotoğraf 52; Fotoğraf 53).
Bugün bu ormanların kalıntıları, yüksek kesimlerde ancak meşe çalılıkları halinde
varlıklarını devam ettirmektedir. Orman alanlarının büyük kısmı antropojen steplere
dönüşmüştür. Van kalesinin yaklaşık 130 km güneybatısında yer alan Pürneşe demir ergitme
merkezi, Bahçesaray (Müküs)’ın 6 km güneyindedir ve buradaki madencilik faaliyetinin
kanıtları olan 6-7 metre kalınlığındaki cüruf yığınları, 1 metrelik toprak tabakasının altında
bulunmaktadır. Cüruf yığınları içinde pişirilmiş kilden yapılan üfleçlerin on binlerce parçası,
günümüze ulaşan kanıtlar arasındadır (Belli 2000a). Bunlar Anadolu’nun doğu yarısında geniş
alanlara yayılan steplerin nasıl bir değişimin sonucunda ortaya çıktığını ve bu değişimde
madencilik faaliyetlerinin büyük rolünü göstermektedir. Bazı kaynaklar Assur Kralı II.
Sargon’un M.Ö. 714 yılında Urartulara karşı düzenlediği 8. seferinde Van gölünün
güneydoğusunda yoğun orman topluklarının olduğunu ve bu ormanlardan gökyüzünün bile
zor göründüğünü anlattığını yazmaktadır (Belli, 2000b). Doğu Anadolu steplerinin önemli bir
kısmının doğal koşulların eseri olmadığı açıktır ve birçok yerde orman kalıntılarına rastlamak
mümkündür (Atalay 1983; Avcı 1997 ve Atalay 2002). Erzurum batısındaki dağlık alanlar,
Munzur dağları, Kop dağı, Bingöl dağları ve Artos dağı (Çadır dağı) gibi birçok örnek
verilebilir. Orman kalıntılarının içinde yine meşe toplulukları en yaygın olanlardır. Doğu
Anadolu bölgesinde bir zamanlar geniş alanlar kaplayan kuru orman formasyonunun bugüne
ulaşan meşe kalıntıları içinde saplı meşe (Quercus robur ssp. pedunculiflora), sapsız meşe (Q.
petraea), İspir meşesi (Q. macranthera ssp. syspirensis), tüylü meşe (Q. pubescens), İran
palamut meşesi (Q. brantii), Lübnan meşesi (Q. libani) gibi çeşitli meşe türleri yer alır.
Karasu-Tuzla çayı arasındaki sahada olduğu gibi bazı alanlarda ise çam (Pinus sylvestris) ve
ardıç (Juniperus excelsa ve J. foetidissima) toplulukları ortaya çıkar (Avcı, 1997).
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Fotoğraf 52. Doğu Anadolu bölgesinde de antropojen stepler çok geniş alanlar kaplar. Bunlar
beşeri faaliyetler sonucunda oluşmuş ormansız alanlardır (Foto M. Avcı).

Fotoğraf 53. Van gölünün güneybatısında, Tatvan çevresindeki yamaçları kaplayan ve
Eskiçağ’da Urartuların madencilik faaliyetleri nedeniyle büyük oranda tahrip ettiği meşe ormanlarının
günümüze ulaşan parçaları (Foto M. Avcı).

Bölgede alpin bitkilerin yayılış alanları dağların yüksek kesimleriyle sınırlıdır.
Yükseltisi 3000 metreyi geçen dağlık sahalar bu vejetasyonun daha iyi temsil edildiği
yerlerdir. Mercan dağları, Bingöl dağları, Keşiş dağları, Kargapazarı dağları, Çıldır gölü
güneybatısındaki Kısır dağı, Van gölü kuzeyinde güneybatısı-kuzeydoğu yönündeki hat
üzerinde yer alan Nemrut dağı, Süphan dağı, Tendürek dağı ve Ağrı dağı ile gölün
güneyindeki dağlar ve Hakkari bölümündeki dağlık alanlar, alpin bitkilerin yayılış alanı
bulduğu yüksek dağlara örnek verilebilir. Çeşitli geven türleri, yumak otu türleri, sığır
kuyruğu türleri ve salkım otu türleri bu bitkiler içinde yaygındır.
Doğu Anadolu ekolojik bölgesi içinde yetişme koşullarının izin verdiği bu bitki örtüsü
içinde çok sayıda nadir ve endemik bitki de yer alır. Bitki örtüsü bakımından dikkat çeken bu
alanlardan bazıları önemli bitki alanı olarak da tanımlanmıştır. 200’den fazla endemik bitkiyi
barındıran Malatya batısında Tohma vadisi (Gürün-Darende arası), Munzur dağları, Kop
dağı, Bingöl dağları, Nemrut dağı, Süphan dağı, Tendürek dağı ve Ağrı dağı, Van gölü
güneyinde Artos dağı ile Iğdır ovası bunlar arasındadır (Özhatay vd. 2005). Bunlardan birisi
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olan Nemrut dağı florası içinde huş (Betula pendula), titrek kavak (Populus tremula), çınar
yapraklı akçaağaç (Acer platanoides), saplı meşe (Quercus robur ssp. pedunculiflora), boylu
ardıç (Juniperus excelsa), üvez (Sorbus torminalis), söğüt türleri (Salix alba ve S.
pedicellata), barut ağacı (Frangula alnus) ve yüksek kesimlerinde cüce ardıç (Juniperus
commmunis ssp. nana) yayılış gösteren belli başlı ağaç ve çalılardır. Dağın batı yamaçlarında
ise yine bazı nemcil bitkiler de yayılış alanı bulur. Barut ağacı (Frangula alnus), fındık
(Corylus avellana) ve kızılcık (Cornus mas) nemcil bitkilerin bazılarıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesindeki volkanik
dağlardan biri değildir?
a) Nemrut dağı
b) Melendiz dağı
c) Süphan dağı
d) Ağrı dağı
e) Tendürek dağı
2) Van gölünün güneyinde uzanan dağların adı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer
almaktadır?
a) Bingöl dağları
b) Karasu-Aras dağları
c) İhtiyarşahap dağları
d) Munzur dağları
e) Allahuekber dağları
3) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde
sıcaklıkların en az olduğu yer bulunmaktadır?
a) Malatya çevresi
b) Tunceli çevresi
c) Erzincan çevresi
d) Sarıkamış çevresi
e) Van gölü çevresi
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4) Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde volkanik sahalar üzerinde hangi
topraklar gelişmiştir?
a) Vertisoller
b) Kahverengi orman toprakları
c) Alüvyal topraklar
d) Hidromorfik topraklar
e) Litosoller
5) Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinde aşağıdaki bitki formasyonlarından
hangisi yer almaz?
a) Kuru orman-doğal step
b) Doğal step-antropojen step
c) Kuru orman-antropojen step
d) Nemli orman-maki
e) Kuru orman-alpin bitkiler
6) Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesindeki sert kış koşullarına uyum gösteren
ve kışın yapraklarını döken ağaçlara bir örnek veriniz?
7) Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesindeki önemli bitki alanlarından iki
tanesinin ismini yazınız?
8) Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesi ormanlarının tanıtıcı özelliği nedir?
9) Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinin en alçak yeri neresidir?
10) Karasal Doğu Anadolu ekolojik bölgesinin topoğrafyasına hangi masif kalıp
vazifesi görmüştür?

Cevaplar
1-b, 2-c, 3-d, 4-e, 5-d, 6-Huş, 7-Tohma vadisi ve Nemrut dağı, 8-Çok şiddetli ve uzun
kışlara ve fazla olmayan yağışlara uyum gösteren bir orman formasyonu, 9-Iğdır ovası, 10Bitlis masifi.
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13. TÜRKİYE’NİN EKOLOJİK BÖLGELERİ: KARASAL İÇ ANADOLU
BÖLGESİ
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Anahtar Kavramlar
Yağış rejimi: Yıllık toplam yağışın aylara ve mevsimlere göre dağılışı
Neolitik: Avcılık ve toplayıcılık ile hayatlarını sürdüren toplulukların ekip biçme
faaliyetlerini gerçekleştirdikleri ve yerleşik hayata geçmeye başladıkları dönemi tanımlayan,
Anadolu için MÖ 8000-5500 yılları arasındaki devre
Orman kalıntıları: Ekolojik koşulların orman yetişmesine imkan tanıdığı ancak insanın
tahribi nedeniyle ormanın ortadan kalktığı yerlerde, eski ormanların bileşiminde yer alan
türlerin yer aldığı orman parçaları veya ağaç toplulukları
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Karasal İç Anadolu ekolojik bölgesi daha önce de ifade edildiği gibi kışın genellikle,
soğuk antisiklonal hava şartlarının (az yağış, kuvvetli yer radyasyonu, kar örtüsü, düşük
sıcaklıklar, günlük sıcaklık farklarının fazlalığı gibi) egemen olduğu bir alandır. Güneyden ve
kuzeyden dağlarla çevrilen bu bölgenin yükseltisi batıda 1000-1100 metre iken bölgenin
doğusunda 1500 metre kadardır (Şekil 42). Bitki örtüsü bakımından bir farklılaşma alanı
olarak da nitelenen nispeten yüksek bir eşiğin doğusunda ise artık Doğu Anadolu ekolojik
bölgesine geçilmiş olur. Bitkilerin yayılış alanlarındaki kesintiler nedeniyle bu eşik Anadolu
Diyagonali adıyla da bilinir.

Şekil 42. Karasal İç Anadolu ekolojik bölgesinde belli başlı topoğrafik unsurlar.

İç Anadolu’da yıllık ortalama sıcaklıklar 8-12°C arasında değişir (Yozgat 8,9°C; Sivas
9,0°C; Ankara 11,8°C; Aksaray 12,0°C; Şekil 43). Kış mevsimini temsil eden Ocak ayı
sıcaklık ortalamaları ise 0-(-5)°C arasındadır (Çankırı –0,7°C; Sivas –3,3°C; Yozgat –2,0°C;
Konya –0,4°C). Yıllık sıcaklık farkları İç Anadolu ekolojik bölgesinde 25°C’yi bulmaktadır.
Sıcaklık özellikleri ile yakın ilişkili olan bitkilerin yetişme mevsimin süresi Karasal İç
Anadolu bölgesinin birçok kesiminde 180 gün ve altındadır.
İç Anadolu platoları, Konya Ovası ve Tuz Gölü çevresi, kuzey ve güneyde yüksek dağ
sıraları ile çevrilmiştir. Bu sahalar genel olarak denizlerden gelen nemli hava kütlelerine
kapalıdır. İç Anadolu bölgesinde Konya 322,3 mm, Aksaray 329,0 mm, Nevşehir 414,0 mm,
Kırşehir 383,3 mm, Niğde 331,2 mm, Kırıkkale 378,3 mm, Ankara 400,2 mm, Çankırı 402,1
mm, Kayseri 396,5 mm, Sivas 445,0 ve Yozgat 600,8 mm yağış alır. Bölgede hakim olan İç
Anadolu geçiş tipi yağış rejiminde, yağış maksimumu kışın, minimumu yaz aylarındadır.
Ancak yaz kuraklığı, Akdeniz kıyılarındakinden daha hafiftir. Genellikle maksimum yağış
ilkbahara doğru kaymıştır (karasallığın etkisi). İç Anadolu’nun büyük kısmında, ilk kar yağışı
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Kasım sonları ve Aralık başlarında görülür. Kar yağışlı gün sayıları ise bazı yerlerde 1 ayı
bulur (Afyon 15, Kütahya 19, Eskişehir 18, Ankara 14, Konya 12, Kayseri 20, Nevşehir 19,
Yozgat 32, Sivas 30 gün). Karın yerde kalma süresi de birçok alanda 1 ayı geçer hatta iki aya
yaklaşır (Yozgat 54, Sivas 63 gün).

Şekil 43. İç Anadolu’da seçilmiş istasyonların yağış ve sıcaklık diyagramı.

İç Anadolu ekolojik bölgesinde kahverengi topraklar geniş yayılışa sahiptir (Şekil
44). Yukarı Sakarya havzası, Ankara çayı ve ve Kirmir çayı havzaları, Bozok platosunun
büyük kesimi, Yukarı Kızılırmak havzası, Tohma çayının yukarı havzası ile Tuzgölü
çevresinde Obruk, Cihanbeyli ve Haymana platolarının bir kısmı bu toprakların görüldüğü
başlıca alanları oluşturur. Yine kireçtaşının hakim anakayayı oluşturduğu yelerde diğer toprak
tipini kırmızımsı kahverengi topraklar meydana getirir. Bu topraklara, Cihanbeyli ovasının
batı yarısında, Kırıkkale’nin batısında ve Kızılırmak vadisinde parçalar halinde rastlanır.
Bunlar orta derinlikte ve yüksek kil içeriklidir. İç Anadolu Bölgesi’nde geniş alanlar kaplayan
volkanik sahalarda kireçsiz kahverengi topraklar gelişmiştir. Volkanik kül ve andezit olan
yörelerde geçirgenliği yüksek, kil içeriği düşük topraklar yayılış gösterir. Bazaltik ana
materyal olan yerlerde ise kil içeriği daha yüksek olan topraklar meydana gelmiştir. Bu
topraklar Erciyes dağı ve çevresinde diğer volkanik alanlara nazaran daha geniş alan
kaplamaktadır. Kahverengi orman topraklarının bölgedeki yayılışı nispeten sınırlıdır ve
özellikle bölgenin kuzeyinde ortaya çıkarlar. Yukarı Kızılırmak’ın güneyindeki Buzbel dağı,
Çengelli dağ gibi kütleler ile Çekerek ırmağının yukarı çığırında yer alan Çamlıbel dağları,
Eskişehir’in kuzeyinde Sündiken dağları ile yine Eskişehir’in batısındaki Türkmen dağı bu
toprakların görüldüğü sahalardır. Ilgın (Çavuşçu) gölü ile Konya arasındaki sahada
kırmızımsı kestanerengi topraklar yayılış göstermektedir. Kireçtaşı ve volkanik unsurlar
gibi çeşitli anakayalar üzerinde bu topraklar gelişmektedir. İç Anadolu’da alüvyal topraklar,
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Tuz gölünün güneyinde, Konya ve Ereğli havzalarının tabanlarında, Sultan sazlığı çevresinde
geniş alanlara yayılmakta, Kızılırmak ve Sakarya gibi büyük akarsular çevresinde de
görülmektedir. Organik madde içerikleri nispeten yüksektir. Bazı alanlarda taban suyu
seviyesinin yüksekliği, hidromorfik alüvyal toprakların gelişmesine imkân tanımıştır. Tuz
gölünün etrafında yayılış alanı bulanların tuz yoğunlukları oldukça fazladır. Konya ovasında
Hotamış bataklığı, Ereğli ovasında Hortu bataklığı ile Erciyes dağının güneyinde Sultan
sazlığı bu toprakların görüldüğü yerler arasındadır.

Şekil 44. Karasal İç Anadolu ekolojik bölgesinin başlıca toprakları

İç Anadolu, çevresi nispeten yüksek kütlelerle çevrelenmiş, merkezi kısmına Tuz Gölü
çanağının yerleştiği bir topoğrafik görünüme sahiptir. Tuz Gölü çevresi yükseltisi fazla
olmayan, birbirinden alçak eşiklerle ayrılmış geniş bir düzlük ile kuşatılmıştır. Yaklaşık 1000
m yükselti eğrisinin çevrelediği plâto yüzeylerinden Tuz Gölü’nün güneyinde kalanına Obruk
platosu, batıdakine Cihanbeyli platosu, kuzeyindekine ise Haymana platosu adı verilir.
Oldukça sade bir görünüme sahip olan bu plâtolar üzerinde yüksek alanlara da pek
rastlanmaz. Buna karşılık Tuz Gölü’nün kuzeydoğusu ile güneydoğusunda kalan yerlerde
volkanik malzemenin yer yer kalın bir örtü tabakası oluşturduğu görülmektedir. Bunlardan
Yozgat ile Sivas arasında kalan Bozok platosu adını alır ve Kızılırmak’ın kolu olan Delice
Irmağı’nın kolları ile Yeşilırmak’ın yukarı çığırını oluşturan akarsular tarafından
parçalanmıştır. İç Anadolu ekolojik bölgesinde volkanik dağlar dikkat çeker. Kuzeydoğuda
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Erciyes Dağı (3917 m) ile başlayan ve kabaca güneybatıya doğru uzanan bir hat boyunca
Hasandağı (3268 m), Melendiz Dağı (2936 m), Karacadağ (2007 m) ve Karadağ (1819 m)
volkanları yer almaktadır. Birden fazla oluşum aşamasına sahip olan bu dağlar, farklı
dönemlerde meydana gelen püskürmeler sonrasında gençleşmişler, çevrelerinde ise parazit
volkan konileri (ana volkan konisinin yamaç veya eteklerinde yer alan ve ana koni ile ilintili
bulunan küçük volkan konisi) meydana gelmiştir. Erciyes Dağı çevresinde yer alan Alidağı,
Küçük ve Büyük Kızıltepe, Beşparmak, Lifos parazit volkan konileri bunlara örnek oluşturur
(Sür, 1972; Avcı ve Avcı 2014b).
Bu geniş ekolojik bölge içinde rölyef açısından doğusundaki ekolojik bölgeye göre
daha sade bir görüntü olsa da bitkilerin yetişme koşulları göz önüne alındığında aslında tek
düzelik olmadığı da ortaya çıkar. Geniş alanlar kaplayan ormansız sahaların, yerel
özelliklerden kaynaklanan değişimlerle farklılaştığı görülür. Bu nedenle de bitki örtüsü içinde
çeşitlilik oldukça fazladır.
İç Anadolu bölgesi, yaygın olarak, step türlerinin temsil edildiği geniş bir alandır.
Geçirdiği çevresel değişimler, bu sahadaki bitki topluklarının dağılışında çok önemli rol
oynamıştır. İç Anadolu’daki bugünkü iklim koşulları, dar sahaları ilgilendiren doğal step
alanları dışında ağacın yetişmesine olanak tanımaktadır. Ancak doğal koşullar yanında
özellikle geçmişteki beşeri etkiler bitki toplulukları için şekillendirici bir rol oynamışlardır.
Çok geniş alanlarda orman toplulukları hemen hemen tamamen ortadan kaldırılmış ve adeta
bölgenin coğrafi görünümü insan tarafından yeniden şekillendirilmiştir (Avcı 2004).
Bu geniş bölgenin insanlar tarafından kullanılması oldukça gerilere gider. Neolitik
döneme ait çok sayıda yerleşme yeri İç Anadolu bölgesinde yer alır. Bölgenin özellikle güney
kesiminde başlayan Neolitik ziraatin kanıtları yapılan polen analizleri ile de ortaya
çıkmaktadır. Ziraat ile uğraşanlar günümüzden 4000-5000 yıl önce dağların yamaçlarını
kullanmaya başlamışlardır (Bottema ve Woldring 1984; Bottema 1986). Neolitik’de hem
Anadolu, hem de Ortadoğu’da en büyük yerleşim yeri olarak nitelenen Çatalhöyük, Konya
Bölümünde yer alır. Bu dönemde Çatalhöyük kendi etki alanının dışında, diğer yerleşmelerle
de ekonomik ilişkiler kurmuş ve Taş devri koşullarında çok değerli bir hammadde olan
obsidyen ticareti, bu ilişkilerin başında gelmiştir. Söz konusu dönemde çevredeki obsidyen
kaynaklarından bir diğerini ise günümüzde orman kalıntılarını da üzerinde barındıran
Karacadağ oluşturmuştur. Karacadağ doğu kesiminde yer alan Oymalı ve Akören köyleri
yakınlarında bulunan yeraltı şehirlerinde obsidyen yongalarına rastlanmış olması, bu sahadaki
obsidyen kullanımı hakkında fikir vermektedir (Bilici 2001). Yine bakır oksitten bakırı
ayırmak için mangal kömürünün kullanılmış olması, özellikle Bronz çağından sonra hızlı bir
orman tüketimi sürecinin yaşandığını göstermektedir (Aktüre 1994; Avcı 2004).
Arkeobotanik araştırmalar Neolitik dönemdeki toplulukların çitlenbik (Celtis),
menengiç (Pistacia) ve badem (Amygadalus) gibi bazı bitkilerden elde edilen yiyeceklere
bağlı olduklarını göstermektedir. Hatta bölgedeki nemli tabanlarda yayılış gösteren yumrulu
bitkilerin de toplandığı tahmin edilmektedir. Çatalhöyük yerleşmesi için ağaç sadece yakıt
olarak değil, aynı zamanda yapı malzemesi, çeşitli özellikteki kap ve aletlerin yapımında
hammadde olarak önemli bir rol oynamıştır. Quercus (meşe), Juniperus (ardıç), Ulmus
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(karaağaç), Fraxinus (dişbudak), Salicaceae, Celtis (çitlembik), Pistacia (menengiç türleri
kastedilmektedir), Amygadalus (badem) ve Prunus (yabani erik) taksonlarına ait kömürleşmiş
odun kalıntıları, Çatalhöyük odunsu örnekleri arasında önemli yer tutmaktadır. Yerleşmenin
son dönemine ait örnekler de ise dikkate değer bir bitki çeşitliliği gözlenmektedir (Asouti vd,
1999; Asouti ve Hather 2001). Yanarak kömür haline gelen meyve ve kabuklu yemiş
parçalarının örnekler arasında çok fazla yer tutması, bunların yerleşmenin yaşam tarihi
boyunca yiyecek olarak tüketildiğini ortaya koymaktadır. Taşlaşmış meyveler arasında
Pistacia meyveleri önemli miktardadır. Meşe palamutu parçaları da yaygındır. Mineralize
olmuş çitlembik (Celtis), ardıç (Juniperus) ve sumak (Rhus coriaria) tohumları
Çatalhöyük’den elde edilen bulgular arasındadır. Bu veriler arasında pek çok ot türüne ait
silisifiye olmuş tohumlar da bulunmaktadır. Ot türleri arasında geven (Astragalus), çemen otu
(Trigonella) ve hayvan yemi ya da yakıt olarak kullanılmış olabileceği belirtilen sandalyesazı
(Bolboscheoenus maritimus) hakimdir. Doğal bitki toplulukları yiyecek dışında, sepet ve hasır
yapımına da konu olmuştur. Bu döneme ait taşlaşmış sepetler ve hasırlar Çatalhöyük
kazılarında ortaya çıkan kanıtlar arasındadır. Yakıt için kullanılan bitkiler ise ya yakındaki
nemli ortamlarda yetişen söğüt, kavak ve karaağaç topluluklarından ya da nispeten yüksek
alanların eteklerindeki meşe topluluklarından elde edilmişlerdir. Çatakhöyük yaşayanları için
özellikle tepelerin ve dağların yamaçları sürekli kullandıkları yaşam destek alanı olmuştur.
Çatalhöyüğün hinterlandı nitelemesiyle tanımlanan bu alanlar, yerleşmenin kurulduğu ovayı
tamamlayan gerçek kültürel alanlardır (Fairbairn 2002; Avcı 2004). Karaman’ın 13 km kadar
kuzeydoğusunda yer alan Can Hasan III (günümüzden yaklaşık 8600-7750 yıl önce)
yerleşmesinde de birçok bitki kalıntısı tesbit edilmiştir. Çitlembik (Celtis tournefortii), ceviz
(Juglans regia), yabani erik (Prunus sp.) ve geyik dikeni (Crataegus sp.) meyveleri bunlar
arasındadır (Nesbitt 1993; Woldring ve Cappers 2001; Avcı 2004).
Orta Anadolu’da yer alan ve M.Ö. 9000 ve 8000 yıla tarihlenen Aşıklı Höyük bu
alanın en eski yerleşim alanıdır. Obsidyen kaynakları bakımından zengin, bitki örtüsü ve
hayvan türleri akımından çekici olan bu sahalarda Aşıklı toplumu avcı toplayıcı bir geleneğe
sahip olmalarına karşılık tahıllar, baklagiller gibi çeşitli ürünlerin ziraatini yapmışlardır
(Özbaşaran vd. 2010). Aksaray’ın 25 km doğusundaki Kızılkaya köyünde bulunan Aşıklı’nın
2. tabakası düzeltilmiş radyoaktif karbon ölçümlerine göre M.Ö. 8.bin yıla
tarihlendirilmektedir. Obsidiyen işleme endüstrisinin egemen olduğu Aşıklı’da, deri, kemik
işçiliği, avcılık gibi uğraşlar yanında, ağaç işçiliği de söz konusudur. Yoğun avcı ve
toplayıcılığın yanında, az da olsa einkorn, emmer ve durum buğdayı ile arpa tarımı
başlamıştır. Avlanan hayvanlar arasında atın bulunuşu önemlidir. Aşıklı’da avlanan hayvanlar
arasında en çok yabani koyun/keçi, az olarak da sığır, domuz, geyik ve tavşan gibi
hayvanların bulunduğu tahmin edilmektedir. Obsidyen Aşıklı için çok önemlidir.
Obsidyenden yapılan aletler sadece ağaçların kesimi ve parçalanması için değil, deri işlenmesi
ve ziraat işlerinde de kullanılmıştır. Yabani buğday ve arpa benzeri bitkileri toplayan
Aşıklılılar arasında yabani meyvelerin en popüleri çitlembik (Celtis tournefortii)’dir (Esin ve
Harmankaya 1999; Avcı 2004).
Aşıklı’da analiz edilen örneklerde genelde menengiç veya çitlembik benzeri meyvelerin çoğu
zaman önemli miktarda olması, kısmen mevsimlik ürün hasadı yapılan ve yerleşmeye yakın ormanlık
alanların varlığını da göstermektedir. Yakıt olarak odunun kullanılmasına ait veriler çok eksik olmakla
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beraber, yüksek kesimlerden odun toplandığına ilişkin bazı kanıtlar da vardır. Buna benzer verileri,
Aşıklı’nın toprak örneklerinde yapılan mikromorfolojik kesitler de ortaya çıkarmaktadır (Asouti ve
Fairbairn 2002). Pınarbaşı, Musular, Kaletepe ve Köşk Höyük diğer prehistorik yerleşmelerden
bazılarıdır. Çatalhöyük’ün doğusundaki Pınarbaşı yaklaşık olarak M.Ö. 9000’e (Pınarbaşı A)
tarihlenmektedir. Karadağ’ın hemen kuzeybatısında yer alan Pınarbaşı koyun, keçi, domuz, sığır,
tavşan gibi birçok faunal kalıntının da tesbit edildiği bir yerleşim alanıdır (Martin vd. 2002; Avcı
2004; Tablo 1;
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Tablo 2; Fotoğraf 54; Fotoğraf 55).
Tablo 1. İç Anadolu’nun bazı Neolitik yerleşmelerinde ortaya çıkarılan kültüre edilmiş belli
başlı hububat ve bakliyatlar (Asouti ve Fairbairn 2002).

Aşıklı

Triticum monococcum (buğday)

*

Triticum dicoccum (buğday)

*

Triticum durum (buğday)

*

*

Hordeum distichum (arpa)

*

Hordeum vulgare var. nudum (arpa)

*

Vicia (burçak)

*

Lens (mercimek)

*

Pisum (bezelye)

*

Canhasan
III

Çatalhöyük

*

*

*

*
*

*

Triticum aestivum (buğday)

Cicer (nohut)

Musular

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
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Tablo 2. İç Anadolu’nun bazı Neolitik yerleşmelerinde doğadan toplanan meyve ve kabuklu
yemişler (Asouti ve Fairbairn 2002).

Aşıklı

Musular

Canhasan
III

*

Çatalhöyük

Celtis (çitlembik)

*

*

Pistacia (menengiç)

*

*

*

Amygdalus (yabani badem)

*

*

*

Crataegus (geyik dikeni / alıç)

*

Prunus (yabani kiraz)

*

Vitis (yabani üzüm)

*

*

*

Rhus coriaria (sumak)
Juglans (ceviz)

*

*

Ficus (incir)

*

Quercus (meşe palamutu)

*

Juniperus (ardıç kozalağı)

*

Yine Anadolu’nun en eski yerleşme yerlerinden birisi olan ve Strabon’un “Kybistra”
adıyla andığı Ereğli’nin geçmişi ise Hitit dönemine kadar inmektedir. Hitit yazılı belgelerinde
Hupişna olarak geçen Ereğli, geç Hitit krallıklarından itibaren Tuwana krallığının önemli bir
merkezi durumundadır (Çoşkun 1989; Bahar 1999). Milattan önce 742 yılından itibaren Asur,
daha sonra Kimmer, Frig ve Lidyalıların istilalarına uğrayan Ereğli, XVI. yüzyılda orta
büyüklükte bir iskân merkezi durumundadır. Osmanlı idari teşkilatında ise Ereğli, Karaman’a
bağlı bir kazanın merkezidir ve üç nahiyesinden birisi de Karacadağ’dır (Strabon 1969;
Tuncel 1995). Hitit döneminde Sarlaimmi olarak adlandırılan dağın Karacadağ volkanı
olduğu da belirtilmektedir (Dinçol vd. 2000; Avcı 2004).
Karapınar bu çevredeki önemli yerleşim alanlarından birisidir. Evliya Çelebi
Karapınar’ı “âb ve havâsı latif, bağ ve bahçeleri latif” bir kasaba olarak tasvir eder. 1516’da
Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken “Karapınar Yurdu” olarak bilinen alanda
konaklamış, 1534 de Kanuni Sultan Süleyman Irakeyn seferi esnasında Karapınar’dan
geçmiştir. 1559 da Gülek geçidini kullanarak Diyarbakır taraflarına giden II. Selim,
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Karapınar’da kaldığı 10 günlük sürede büyük yiyecek sıkıntısı çekmiştir. 1560’lı yıllarda ise
konargöçerlerin bu sahaya yerleşmeleri teşvik edilmiş, bu durum III. Murad dönemine kadar
sürmüştür. XVI. yüzyıl sonunda ise Karapınar nüfusu 4500’ü geçmiştir. Karapınar
yerleşmesinin suya duyduğu gereksinim insanları Karacadağ’daki su kaynaklarına
yöneltmiştir. Karapınar’daki su sorunu, Karacadağ üzerindeki Ovacık krateri içinde bulunan
kaynaklardan yerleşmeye ulaşan su yolları yapılarak aşılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla
padişahın kendi hazinesinden 3 milyondan fazla akçe ve altın harcadığı, 43 günde 50 bin arşın
(yaklaşık 39 km) yol yapıldığı belirtilmektedir (Küçükdağ 1997). Karaman kuzeyinde yer
alan Karadağ volkanı Hitit döneminde kullanılan alanlar arasındadır. Dağın yüksek
kısımlarındaki kayalara işlenmiş Hitit sunakları ve hieroglifler bulunmaktadır (Avcı 2004).
Yerleşme tarihinin çok gerilere gittiğini gösteren tüm bu bilgiler, İç Anadolu
bölgesinin Neolitik’ten günümüze kadar insanlar tarafından kullanıldığını ve çevredeki doğal
kaynakların kullanımının da bu denli eski olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle de
günümüzde orman alanları ancak dağların nispeten yüksek kesimlerinde çoğu yerde ise meşe
çalılıkları şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Fotoğraf 54. Neolitikten bu yana menengiç
(Pistacia) meyvelerinin insanlar tarafından tüketildiği
bilinmektedir. Bu alışkanlık günümüzde de devam
etmektedir. Yanda İç Anadolu’da Karadağ volkanından
toplanan menengicin kurutulmuş bitki örneği, üstte
İstanbul’da bir pazarda satılan menengiç meyveleri
görülmektedir (Foto M. Avcı ve Avcı 2004).
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Fotoğraf 55. Karasal İç Anadolu ekolojik bölgesinde Karaman’ın kuzeydoğusunda yer alan
Can Hasan III yerleşmesinde bulunan bitki kalıntıları arasında geyik dikeni/alıç (Crataegus sp.)
meyveleri de vardır. Yaklaşık 8600-7750 yıl öncesine inen bu alışkanlık, bugün de sürmektedir. Sağda
Karadağ’dan toplanan geyik dikeni örnekleri ve solda İstanbul’da bir alıç satıcısı (Foto. M. Avcı ve
Avcı 2004).

İç Anadolu ekolojik bölgesi içinde orman kalıntılarına rastlanılan yerlerin başında
özellikle bölgenin iç kesimlerindeki volkanik dağlar gelir. Bunun dışında bölgenin kenar
kısımlarındaki yüksek alanlar, orman sahalarının ortaya çıktığı yerlerdir. Bu ormanlar kuru
orman formasyonunu temsil ederler.
Karacadağ üzerinde yer alan ve ilk bakışta son derece yeknesak olduğu izlenimi veren
orman kalıntıları, 400’den fazla farklı bitki taksonunu içinde barındıran ve İç Anadolu
ekolojik bölgesine çeşitlilik katan bir alandır. Karacadağ’daki orman topluluklarının egemen
unsurları meşe türleridir. Palamut meşesi (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis),
Makedonya meşesi (Q. trojana), tüylü meşe (Q. pubescens) ve mazı meşesi (Q. infectoria)
gibi meşe taksonları en yaygın olanlardır. Karacadağ’ın meşe toplulukları arasında bir başka
meşe türü daha dikkat çeker. Adını Karacadağ güneybatısındaki Karadağ volkanından alan
Quercus vulcanica (kasnak meşesi), Karacadağ’ın yüksek kesimlerinde Ovacık kraterini
kuzeyden çevreleyen krater duvarları gerisinde yayılış gösterir. Orman kalıntıları içinde
görülen diğer bir cins olan ardıç, yaygın olarak iki türle (Juniperus excelsa ve J. oxycedrus)
temsil edilir. Ardıçlar krater ve kalderaları çevreleyen tepelerin dik yamaçlarında dağınık
topluluklar oluşturur. Vadi içlerinde ise bu türler kısmen farklılaşırlar. Dişbudak (Fraxinus
angustifolia subsp. angustifolia) ve karaağaç (Ulmus minor subsp. minor) gibi kışın
yapraklarını döken bazı elemanlar bu vadi içlerindeki toplulukları zenginleştirirler. Meşe ve
ardıç türlerinin oluşturduğu orman kalıntıları arasında dağınık olarak yabani gül (Rosa canina
ve R. pulverulenta), yabani hanımeli (Lonicera etrusca var. etrusca), geyik dikeni (Crataegus
monogyna ve C. tanecetifolia), cehri türleri (Rhamnus oleides subsp. graecus, R. rhodopeus
ve R. hirtellus), dağ muşmulası (Cotoneaster integerrimus), menengiç (Pistacia atlantica ve
P. terebinthus) ve yasemin (Jasminum fruticans) gibi çalı türleri yer alır. Orman açmalarında
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ya da meşe çalılıkları içinde soğanlı ve rizomlu bitkiler de dikkat çekicidir. Bazı orkide türleri
(Orchis palustris gibi), süsen (Iris sari) ve yabani zambaklar (Ornithogalum ulophyllum,
Allium scorodoprasum subs. rotundum, A. myrianthum gibi) bunlar arasındadır (Avcı 2004).

Fotoğraf 56. Karacadağ üzerinde çapı
yaklaşık 1 km’yi bulan, derinliği 300
metreyi
geçen
Ovacık
krateri
yamaçlarında meşe kalıntıları (Foto M.
Avcı).
Karacadağ güneybatısında yer alan Karadağ üzerinde orman formasyonu büyük ölçüde
tahrip edilmiştir. Burada eski kuru ormanların parçaları ile tahrip alanlarını kaplayan çalı
formasyonu iç içe girmiş şekildedir. Karadağ volkanı üzerinde barındırdığı Quercus
vulcanica, Haplophyllum vulcanicum, Verbascum vulcanicum var. vulcanicum gibi bazı
bitkilere de adını vermiştir (Boissier 1879; Townsend 1967; Huber-Morath 1978). Karadağ
florasına kayıtlı bitki sayısı 470 civarındadır ve bunlardan 60 kadarı da endemiktir. Bu
endemiklerden bazıları da (bir geven türü olan Astragalus albertshoferi örneğinde olduğu
gibi) ilk olarak Karadağ’dan toplanmış ve bilim dünyasına tanıtılmışlardır (Ocakverdi ve Ünal
1991b; Aytaç 2000; Avcı 2004).
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Fotoğraf 57. Karacadağ’da Ovacık krateri gideğeninden doğal step alanlarına bakış (Foto M.
Avcı).

Karadağ üzerindeki orman kalıntıları dağın güneye bakan yamaçlarında 1300 metre
civarından başlar. Meşe türlerinin egemen olduğu orman kalıntıları özellikle vadi içlerinde,
aralarına karışan başka ağaç ve çalı türleri ile daha da zenginlik kazanırlar. Buna karşılık
tahrip alanlarının önemli bir kısmı step türlerinin yayılış alanı halindedir. Karadağ üzerinde
yer alan orman kalıntılarının en yaygın ağaç cinsi meşe (Quercus) dir. Bu cinse ait tüylü meşe
(Q. pubescens), saçlı meşe (Q. cerris), mazı meşesi (Q. infectoria), Makedonya meşesi (Q.
trojana) ve kasnak meşesi (Q. vulcanica) gibi farklı türler topluluklar oluşturur. Bunlar içinde
en dikkat çekici olanı şüphesiz Quercus vulcanica’dır. Karadağ bu meşe türüne volkan meşesi
anlamına gelen “vulcanica” adını verdiği gibi, bilimsel anlamda Q. vulcanica’nın ilk
örneğinin de toplandığı yerdir (Avcı 2004).

Fotoğraf 58. İlk örneği 1800’lü yıllarda Karadağ volkanından toplanan ülkemizin endemik
meşelerinden birisi: Kasnak meşesi (Quercus vulcanica). Karadağ bu meşe türüne volkan meşesi
anlamına gelen “vulcanica” adını verdiği gibi, bilimsel anlamda Q. vulcanica’nın ilk örneğinin de
toplandığı yerdir. Karadağ volkanı üzerinde başka bitkilere (Haplophyllum vulcanicum, Verbascum
vulcanicum var. vulcanicum gibi) de adını vermiş bir volkandır (Foto M. Avcı).

Kasnak meşesinin hakim olduğu ve içine Quercus pubescens ile Q. infectoria’ nın da
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karıştığı meşe toplulukları Başdağ tepe kuzeyinde ve doğusundaki alanlarda yoğunluk
kazanırlar. Daha kuzeyde yükseltisi 2200 metreyi geçen Mahlaç tepe etrafında bazen tek
başına topluluklar oluşturan kasnak meşeleri, kaynağını Mahlaç tepeden alan Mahlaç deresi
vadisi boyunca 1700 metrelere kadar inerler. Kasnak meşesi Başdağ tepe doğu yamaçları ile
Gökseki tepe (2222 m) güney yamaçlarında Ballık dere vadisi içinde de yayılış gösterirler. Bu
vadi içlerinde akçaağaç (Acer hyrcanum ve A. mospessulanum), yabani erik (Prunus
divericata), geyik dikeni (Crataegus monogyna ve C. orientalis), sumak (Rhus coriaria), üvez
(Sorbus torminalis), yabani hanımeli (Lonicera etrusca), yabani gül (Rosa canina) ve
patlangaç çalısı (Colutea sp.) kasnak meşelerine eşlik eden türlerdir (Avcı 2004).
Daha doğuda yer alan Hasandağı (3268 m) ve Melendiz dağı (Beşparmağın Tepe 2963
m) ile Keçiboyduran Dağı (Obsarsivrisi Tepe 2727 m) ve Erciyes dağı üzerindeki orman
sahaları da büyük değişim geçirmiştir. Eski kuru orman sahaları artık bu dağlar üzerinde de
büyük ölçüde parçalı orman kalıntıları ile temsil edilmektedir. Bu orman kalıntılarının
çoğunluğu da meşe çalılıkları şeklindedir. Meşeler içinde en yaygın olan türler Melendiz dağı
ve Hasan dağı üzerinde saçlı meşe (Quercus cerris) tüylü meşe (Quercus pubescens), mazı
meşesi (Q. infectoria) ve Makedonya meşesi (Q. trojana)’dir (Bayer Altın 2008; Başköse ve
Dural 2011). Erciyes dağı ve yakın çevresindeki parazit koniler üzerinde üzerinde de benzer
floristik özellikler ortaya çıkar. Erciyes dağı kuzeyindeki parazit Ali dağı konisi güney
yamaçlarında İspir meşesi (Q. macranthera ssp. syspirensis) ve tüylü meşe (Quercus
pubescens); Yılanlıdağ konisi kuzeyinde ise mazı meşesi (Q. infectoria), İspir meşesi (Q.
macranthera ssp. syspirensis) ve tüylü meşe (Quercus pubescens) oluşturmaktadır. Yılanlıdağ
üzerinde karaağaç (Ulmus minor), maraş at elması (Eriolobus trilobatus), yabani hanımeli
(Lonicera nummullaria), üvez (Sorbus umbelata) gibi bitkiler ile yükseklerde titrek kavak
(Populus tremula) da ortaya çıkmaktadır (Ünaldı 2003). Erciyes dağının çeşitli kesimlerinde
boylu ardıç (Juniperus excelsa) hakimiyeti de söz konusu olurken, özellikle Erciyes kütlesinin
batısında Göğ dağında saplı meşe (Quercus robur ssp. robur) de yayılış alanı bulur. 2000
metrenin üzerinde soğuk iklim özelliklerinin bir göstergesi olan huş (Betula pendula) da
dikkat çekici türler arasındadır. Huş daha batıda Karacadağ ve Karadağ’da ortadan kalkar.
Orman alanlarının tahribi nedeniyle ağaç ve çalı türleri bakımından çok zengin görünmese de
Erciyes dağının florası oldukça zengindir. Erciyes dağı (Argaeus dağı) 1848 yılında Rus
araştırıcı Pierre de Tchihatchef (asıl adı Pyotr Aleksandroviç Çihaçov) tarafından gezilmiş ve
toplanan örnekler yayınlanmıştır. Erciyes dağı florasına yaklaşık 800 türden fazla bitki
kayıtlıdır. 130 civarında endemik bitkiye sahiptir ve bunlardan 9 tanesi ise sadece Erciyes
dağından bilinen bitkilerdir (Akaydın ve Öztekin 2005).
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Fotoğraf 59. Hasan dağı İç Anadolu ekolojik bölgesindeki volkanik dağlarımız arasındadır.
Bitki örtüsü büyük ölçüde tahrip edilen dağ üzerinde saçlı meşe (Quercus cerris), tüylü meşe (Quercus
pubescens), mazı meşesi (Q.infectoria) ve Makedonya meşesi (Q. trojana) kalıntılarına rastlanır (Foto
M. Avcı).

Fotoğraf 60. Erciyes Dağı (3917 m), İç Anadolu ekolojik bölgesinin önemli bitki alanlarından
biridir. Orman alanları büyük bir değişime maruz kalmış olsa da florasına yaklaşık 800 türden fazla
bitki kayıtlıdır. 130 civarında endemik bitkiye sahiptir ve bunlardan 9 tanesi ise sadece Erciyes
dağından bilinen bitkilerdir. Alpin bitkiler katında geven (Astragalus acmophyllus) ve çobanyastığı
(Acantholimon echinus), zeytin yapraklı dafne (Daphne oleides), yumakotu (Festuca ovina) gibi otsu
bitkiler yaygındır (Foto M. Avcı).

Bölgenin kuzeybatısında karaçam (Pinus nigra subsp. pallasina) toplulukları,
Sündiken ve Sivrihisar dağları, batıda Kütahya-Afyon hattının doğusunda Yazılıkaya yaylası
ve Sandıklı dağlarında yer alır. Buradaki meşe toplulukları ise plâto yüzeylerinde kümeler
hâlindedir. Karaçam tahrip sahalarının hakim elemanları defne yapraklı laden (Cistus
laurifolius) ve katran ardıcı (Juniperus oxycedrus)’dır. Bölgenin doğu yarısında özellikle
Yozgat çevresinde de karaçam toplukları yayılış alanı bulur. İç Anadolu ekolojik bölgesinin
kuzeyinde sarıçam (Pinus sylvestris) ormanları da dikkati çeker. Sivas kuzeyinde ise bazı
alanlarda Karadeniz ekolojik bölgesine ait bir tür olan kayın (Fagus orientalis), nemli vadi
içlerine sokulur.
Bu ekolojik bölge içinde Çankırı güneyi ve doğusunda (Çankırı-Kızılırmak arası),
Sivas doğusunda, jipsli formasyonların ortaya çıktığı yerler ise jipsofil (jips [alçıtaşı] seven)
olarak da isimlendirilen bitkilerin yayılış alanlarını oluşturur. Bilindiği gibi kalsiyum
iyonlarının değişimi nedeniyle bitki besin maddeleri bakımından fakir topraklar olmaları,
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bitkiler için zehir etkisi yapan sülfat iyonlarının fazlalığı gibi kimyasal özellikleri, jipsin
ayrışması ile meydana gelen toprakların bitkilerini, stresli koşullarla baş etmeye
zorlamaktadır. Bu nedenle özellikle jipsofil bitki grupları bu streslerle başa çıkabilen
bitkilerden oluşmaktadır. Sivas çevresi ve Çankırı çevresinde sadece jipsli topraklarda
yaşayan bitkiler ortaya çıkmaktadır. Bu sahalar floristik açıdan çok zengin olmamakla beraber
endemik ve aynı zamanda yayılış alanları dar olan bitkilere ev sahipliği yapan yerlerdir. Bu
bitkilerden bir kısmı bilimsel isimlerini (akyavşan-Achillea gypsicola gibi) de bu jipsli
formasyonlardan almıştır (Aytaç ve Duman 2005; Avcı 2014d).
İç Anadolu ekolojik bölgesinin diğer bitki formasyonunu doğal stepler (bozkırlar)
oluşturur (Şekil 45). Tuz gölü çevresi ve Konya-Ereğli arasındaki alanlar, İç Anadolu’nun en
az yağış alan kesimlerindendir. Yıllık yağış miktarı Cihanbeyli’de 326,6 mm, Çumra’da 323,7
mm, Karaman’da 333,3 mm, Karapınar’da 286,8 mm ve Ereğli’de 280,4’mm’dir. Ancak bu
yağış miktarları hem mevsimden mevsime, hem de yıldan yıla da büyük değişime uğrar.
Örneğin Karaman’da bazı yıllarda yağış 500 mm’nin üzerine çıkarken (1975 yılında 513,4
mm), bazı yıllarda 150 mm’nin altında (1934 yılında 131,2 mm) ölçülmüştür. Yine Karapınar
bazı yıllarda 400 mm’nin üzerinde (1963 yılında 426 mm) yağış almış olmakla beraber bazı
yıllarda bu değer 200 mm’nin de altına düşmüştür (1999 yılında 174,3 mm). İç Anadolu
Bölgesinin en az yağış alan bu yerlerinin, yıllık ortalama sıcaklık değerleri 11°C civarındadır.
Bu alanlar Thorthwaite yöntemine göre de “D” harfi ile ifade edilen yarı kurak iklim tipine
girer. Kurak ay sayısı 4 ayı bulur ve bazı yerlerde bu süre biraz daha uzar (Avcı 2004). Yaz
mevsiminde düşen yağışın oranı da son derece azdır (Avcı 2013).
İç Anadolu’da step sahalarının toprak tipleri oldukça çeşitlilik gösterir. Kahverengi
topraklar, kırmızı kahverengi topraklar, regosoller ve hidromorfik alüvyal topraklar ile
özellikle Tuz gölü çevresindeki halomorfik karakterdeki topraklar belli başlı toprak
gruplarıdır. Bunlardan kahverengi topraklarda kalsifikasyon süreçleri yaygındır. Yağışın az
olması nedeniyle karbonatlar A horizonundan uzaklaşmamıştır. B horizonunun çeşitli
seviyelerinde kireç birikimi hâkimdir (Atalay 1989). Step sahalarında volkanik materyal
üzerinde gelişen regosoller, sığ topraklardır. Tuz gölü batısında, Yavşan tuzlası çevresinde,
Tersakan gölü güneyi ile Eşmekaya-Sultanhanı hattına kadar geniş yayılış alanı bulan
hidromorfik alüvyal topraklar Kuaterner dolguları üzerinde gelişen A ve C horizonlu
topraklardır. Bu toprakların en önemli özellikleri tuzluluk, alkalilik ve drenaj bozukluğudur.
Tuz gölü çevresinde ve gölün güneyinde yaygın olan halomorfik karakterdeki topraklar içinde
solonçaklar (tuzlu topraklar olarak da bilinir) ve alkali topraklar yaygındır. Bunlardan
solonçaklar step sahalarının alçak kesimlerinde, eğer taban suyu seviyesi yukarıda ise tuzların
kapilarite ile toprak profilinin üst kısımlarına doğru hareket etmesiyle meydana gelen
topraklardır. Böyle durumlarda toprak yüzeyinde tuzlar bazen adeta bir kabuk oluşturur.
Konya havzasının orta kısımlarında ortaya çıkan alkali topraklar, yeraltı suyundaki sodyum
bileşikleri tarafından tayin edilir (Topraksu 1978; Atalay 1989; Avcı 2013).
İç Anadolu’da Tuz gölü çevresini kaplayan doğal step sahalarında buralardaki zor
koşullara uyum gösteren ot türleri yaygındır. İç Anadolu stebinde bitkilerden bazıları çok
derine inen kökleri nedeniyle yaz kuraklıklarından etkilenmez. Örneğin yavşan türlerinden
295

birisi olan Artemisia santonicum’un köklerinin uzunluğu, toprak içinde 2 metreye ulaşabilir
ve toprakta var olan suyun en iyi şekilde alınmasına yardımcı olur. Echinophora anatolica ve
Alhagi pseudoalhagi de bu bitkilere örnek verilebilir. Derin köklü otlar yaz aylarında bile
canlıdır, geç çiçek açarlar ve tohumları da çok geç oluşur (Çetik 1985). Otsu bitkilerden
bazıları kurak koşullara uyum sağlamak amacıyla sukkulent yapı geliştirmişlerdir; yapraklar
etli, su depolayan şekiller almıştır. Doğal step bitkilerinin çoğunda buharlaşma yüzeyleri
azalmıştır ve osmotik basınç yüksektir. Bazı step bitkileri ise düşük sıcaklık değerlerinin uzun
sürmesiyle yukarıda ifade edilen bir çeşit durgunluk ya da dinlenme dönemine girerler (Avcı
2013).

Şekil 45. İç Anadolu ekolojik bölgesinin diğer bitki formasyonunu doğal stepler (bozkırlar)
oluşturur. Tuz gölü çevresi ve Konya-Ereğli arasındaki alanlar, İç Anadolu’nun en az yağış alan
kesimleridir ve bu sahalar doğal steplerin yayılış alanıdır (Avcı 2013).

Tuz oranı son derece yüksek olan topraklarda yani halomorfik topraklarda yayılış
gösteren bitkiler genel olarak halofitler olarak isimlendirilir. Halofitler İç Anadolu’da Tuz
gölü çevresindeki steplerde geniş yayılış alanı bulur. Tuz gölü çevresindeki doğal step
sahaları içinde, geniş ve boz sahalar oluşturan yavşanlar ortaya çıkar (Bundan dolayı bu
sahanın bir kısmına Yavşan Tuzlası adı verilmiştir). Tuz gölünün batısındaki hidromorfik
alüvyal topraklar ile halomorfik toprakları kaplayan steplerin en yaygın bitkilerinden birisi
Artemisia santonicum’dur (kokulu yavşan, deniz yavşanı ya da pelinotu gibi isimlerle bilinir).
Çok sayıda step bitkisi Yavşan tuzlası çevresinde yayılış alanı bulur. Göl kenarındaki en tuzlu
alanlardaki bazı alanlarda bir tür deniz börülcesi olan Salicornia europaea, % 95’e varan
kaplama alanı ile birlikler oluşturur. Salicornia europaea kazayağıgiller (Chenopodiaceae)
ailesinden yıllık bir ot türüdür ve küre üzerindeki tüm yayılış alanlarında benzer şekilde tuz
oranı yüksek olan yetişme ortamlarında yoğun topluluklar meydana getirir. Tuz oranının
azaldığı kesimlerde bu türün yerini Halocnemum strobilaceum alır ve bazı alanlarda bu türün
de yoğun topluluklar meydana getirdiği dikkati çeker. Gölün güneyine inildikçe Halocnemum
strobilaceum, Limonium anatolicum ve endemik Kalidiopsis wagenitzii karışık olarak yayılış
gösterir (Adıgüzel vd. 2005; Avcı 2013).
Tuz gölü çevresindeki doğal step sahalarında bazı bitki cinslerinde tür çeşitliliği de
oldukça dikkati çeker. Bu alanlarda örneğin gevenin (Astragalus sp.) 10’dan fazla türü, soda
otunun (Salsola sp.) 5-6 türü yayılış gösterir (Duran 2007). Tuz gölü çevresindeki stepler, 40
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kadar endemik bitkinin yayılış alanını oluşturur. Endemik Scorzonera tuzgoluensis, gölün
güneydoğusundan son yıllarda bilimsel olarak yeni tanımlanmış örneklerdendir (Doğan vd.
2011). Yine son yıllarda bu alandan keşfedilen yeni tarakotu türleri; Taraxacum tuzgoluensis
ve T. tuzgoluensis var. eskilensis (Yıldırımlı ve Doğru-Koca 2005) ile yeni ketenotu Linum
ertugrulii (Tugay vd. 2010) gibi türler diğer örnekler arasındadır. Tuz gölü ve çevresi
dünyadaki bitki çeşitliliği merkezlerinden birisidir. Gölün çevresindeki halofitik
vejetasyonda yayılış alanı bulan çorak gülü (Kalidiopsis wagenitzii), monotipik endemiktir ve
buradaki en nadir türlerden birisi olarak kabul edilir (Boulos vd. 1994). Dünyada yaklaşık 50,
Türkiye'de 8 türle temsil edilen hünkârbeğendi (Iberis sp. ) türlerinden iki tanesi endemiktir.
Dar yayılışları olan bu endemik bitkilerimizin bir tanesi tuzbeğendiotu (Iberis halophila), zor
yaşam koşullarına uyum sağlamış, çorak toprakların yegâne tuzcul hünkârbeğendisidir. 1998
yılında keşfedilen tuzbeğendiotunun (Iberis halophila) Tuz gölünün güneyindeki tuzlu,
sülfatlı topraklarda iki parçalı popülasyonu yayılış alanı bulur (Vural 2012; Avcı 2013).
İç Anadolu’da Tuz gölünün daha güneyindeki Konya-Karapınar arasında bazı tuzlu
bataklıklarda, buradaki kurak yaşam ortamlarına ayak uydurabilen türler ortaya çıkar. Aslım,
Kaşınhanı ve Karaaslan çevresindeki tuz oranının yüksek olduğu sahalarda Frankenia hirsuta,
Limonium iconicum ve Salsola inermis gibi ot türleri görülür. Daha doğuda Karacadağ ve
Bolkar Dağları arasında yer alan Ereğli ovası, tuzcul habitatların da ortaya çıktığı bir step
sahasıdır. Ereğli ovasındaki tuz yoğunluğunun fazla olduğu topraklarda Camphorosma
monspeliaca, Achillea wilhelmsii ve Alyssum hirsutum gibi türler yayılış gösterir. Taban suyu
seviyesinin yüksek olduğu yerleri çoğunlukla Halocnemum strobilaceum ve Halimione
verrucifera kaplar. Akgöl çevresinde ise, Sphaerophysa kotschyana toplulukları yaygındır
(Aytaç ve Vural 2005). Özellikle Tuz gölü ve Ereğli-Karaman çevresinde tuz yoğunluğunun
fazla olduğu topraklarda yayılış gösteren bu halofit türler su ile beraber suda bulunan tuzları
da bünyelerine alır (Öztürk vd. 2008). Tuz kısmen bitkilerin hücrelerinde toplanmakla
beraber, kısmen de tekrar bünyelerinden dışarıya atılır. Hatta bazı halofitlerin bünyelerinden
saldıkları tuzdan dolayı bütün unsurlarının (gövdesi, yaprakları vs.) bembeyaz bir görünüm
sergiledikleri dikkati çeker (Çetik 1985; Avcı 2013; Fotoğraf 61).

297

Fotoğraf 61. Karapınar çevresinde stepler (Foto M. Avcı). Coğrafi görünümde step, ağacın
yokluğu ile kendini belli eder. Birand’a göre (1999); “Step bir bitki coğrafyası terimidir; ağaçsız,
senelik veya birkaç senelik bitkilerle örtülü olan (ama çıplak değil!) yerlerin adıdır. Stepin belgesi
ağaçsızlıktır. Sebebi de stepte yağışların, step otları gibi toprak suyunu idareli kullanmasını bilmeyen,
bol su harcayan, geniş yapraklı ulu taçlı, yüce gövdeli ağaçları doyuracak kadar çok olmamasıdır”
(Avcı 2013).

İç Anadolu Bölgesinde doğal step sahaları ile antropojen stepler iç içe girmiştir. Ereğli
ovasının doğal stepleri de yoğun hayvan otlatılması ve yakılması gibi nedenlerle yer yer
değişikliğe uğramıştır. Günümüzde ormandan yoksun olan alanlar, İç Anadolu’nun büyük
kısmını kaplar. Steplerin yayılış alanı yer yer batıda Ege bölgesinin İç Batı Anadolu
bölümüne sokulurken, doğuda ise Doğu Anadolu Bölgesinin antropojen steplerine birleşir. Bu
step alanları Türkiye’nin endemik türlerinden önemli bir kısmını da içinde barındırır. İç
Anadolu’da doğal bozkırlar ile antropojen bozkırların iç içe geçtiği Konya bölümünde,
Karadağ (Mahlaç tepe 2288 m) ile Karapınar doğusunda yer alan Karacadağ (Kurşuncukale
tepesi 2025 m)’daki orman kalıntıları bu durumun güzel örneklerindendir. Söz konusu dağlık
alanların orman toplulukları bugün yerlerini büyük ölçüde meşe çalılıklarına bırakmıştır. Bu
orman kalıntıları çoğunlukla palamut meşesi (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis), tüylü
meşe (Quercus pubescens), Makedonya meşesi (Quercus trojana), kasnak meşesi (Quercus
vulcanica) ve mazı meşesi (Quercus infectoria) gibi meşe türlerinden meydana gelir. Orman
kalıntıları, tahrip sahalarında ve alçak alanlarda yerlerini antropojen steplere bırakmaktadır
(Avcı 2004).
İç Anadolu Bölgesinde orman kalıntılarının ortaya çıktığı sahalar arasında Erciyes
dağı da yer alır. Yer yer meşe ve ardıç topluluklarının temsil edildiği Erciyes dağında,
Eskiçağ’ın ünlü coğrafyacısı Strabon Geographika adlı eserinde yoğun ormanlardan
bahsetmektedir. O dönemdeki adı Argaios olan Erciyes dağının bütün çevresi ormanlarla
kaplıdır ve böylece kolaylıkla kerestecilik yapılabilir. Strabon Mazaka’nın (yani Kayseri’nin)
Roma döneminde birçok bakımdan yaşamaya elverişli olmadığını ancak, yapılar için gerekli
kerestenin ve taşın bulunması nedeniyle kralların burayı tercih ettiğini belirtir (Strabon 2000).
Erciyes dağı ve yakın çevresi zaman içinde geniş orman alanlarını kaybetmiş, büyük ölçüde
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geven türlerinin temsil edildiği (Astragalus microcephalus, A. acmophyllus, A. argaeus ve A.
angustifolius) antropojen step alanına dönüşmüştür (Fotoğraf 62; Avcı 2013).

Fotoğraf 62. İç Anadolu ekolojik bölgesinde stepler içinde ve alpin bitkiler katında yaygın
türlerden birisi olan geven (Astragalus angustifolius ssp. angustifolius). Bu geven türü Erciyes
dağının alpin bitkiler kuşağında da yayılış alanı bulur (Foto M. Avcı).

Bölgede alpin vejetasyon kuşağı dağların yüksek kesimlerinde büyük ölçüde İranTuran flora bölgesine ait step türleri ile temsil edilir. Alpin bitkiler Erciyes dağı, Hasan dağı
ve Melendiz dağı gibi dağlık alanların yaklaşık 2500 metrelik seviyelerinden sonra ortaya
çıkarlar. Örneğin Erciyes dağının bu yüksek alanlarında yayılış gösteren alpin florası içinde
bazıları endemik olan ve dağın eski adını taşıyan çok sayıda otsu bitki yer alır. Bu
endemiklerden bazıları şunlardır: Bir yabani karanfil türü olan Dianthus zederbaueri ile
Dianthus crinitus var. argaeus, bir yapışkan otu türü olan Gallium cinereum var. subacutum,
Erciyes salkımotu Silene argaea, yabani sarımsak Allium tauricola, şifaotu türü Erigeron
cilicicus, Erciyes fiği Vicia canescens subsp. argaea, yumak otu Festuca cappadocica ve
Erciyes korungası Onobrychis argaea bunlardan bazılarıdır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi karasal İç Anadolu bölgesinde hakimdir?
a) Kahverengi orman toprakları
b) Kireçsiz kahverengi topraklar
c) Kahverengi topraklar
d) Alüvyal topraklar
e) Kırmızı kestanerengi topraklar
2) Aşağıdakilerden hangisi karasal İç Anadolu bölgesinde yer alan platolardan biri
değildir?
a) Obruk platosu
b) Bozok platosu
c) Haymana platosu
d) Cihanbeyli platosu
e) Kayseri platosu
3) Karasal İç Anadolu bölgesinde etrafında Alidağı, Lifos tepesi, Küçük ve Büyük
Kızıltepe gibi parazit konilerin yer aldığı volkanik dağ aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karacadağ
b) Erciyes dağı
c) Melendiz dağı
d) Hasan dağı
e) Nemrut dağı
4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hidromorfik alüvyal topraklara rastlanmaz?
a) Tuz gölü civarı
b) Hortu bataklığı
c) Hotamış bataklığı
d) Ürgüp-Göreme çevresi
e) Sultan sazlığı
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5) Karasal İç Anadolu bölgesinde günümüzde de doğal olarak yayılış gösteren ve
yenilebilen meyvelerinin Neolitik’te de toplandığı bilinen bitkilere aşağıdakilerden hangisi
örnektir?
a) Göknar
b) Alıç
c) Kayın
d) Huş
e) Sarıçam
6) Karasal İç Anadolu bölgesinde hakim yağış rejimi nedir?
7) Karasal İç Anadolu bölgesinde yıllık sıcaklık farkları ne kadardır?
8) Halofit bitkiler karasal İç Anadolu bölgesinde nerede geniş yayılış gösterirler?
9) Karasal İç Anadolu bölgesinde ormanın üst sınırı kaç metredir?
10) Karasal İç Anadolu bölgesinde geniş yer kaplayan antropojen steplerin
oluşmasında etkili olduğu düşülen Neolitik yerleşmelerden ikisinin adını yazınız?

Cevaplar
1-c, 2-e, 3-b, 4-d, 5-b, 6-İç Anadolu geçiş tipi yağış rejimi, 7-25°C, 8-Tuz gölü
çevresinde, 9-2500 m, 10-Çatalhöyük ve Aşıklıhöyük.
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14. TÜRKİYE’NİN KIYI KUMUL EKOSİSTEMLERİ VE KUMUL
VEJETASYONU
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Anahtar Kavramlar
Kıyı: Su kütlesi ile karasal koşulların hakim olduğu saha arasında, jeomorfolojik
etmen ve süreçlerin kontrolünde aşınım ve birikim olaylarının meydana geldiği yeryüzü
parçası
Önemli Bitki Alanı (ÖBA): Botanik açıdan olağanüstü zengin ve/veya nadir, tehlike
altında ve/veya endemik türlerin çok zengin popülasyonlarını içeren ve/veya çok değerli bitki
örtüsünü barındıran doğal veya yarı doğal alanlar
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Deniz ve karalar arasındaki geçiş alanları olan kıyılar, kendilerine özgü ekolojik
özellikleriyle belirginleşen gerçek ekotonlar olarak tanımlanır. Dünyada en verimli
ekosistemler arasında bulunan kıyı ekosistemleri insanlar için birçok hizmeti sağlayan
yerlerdir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 1 milyardan fazla insan hayvansal
protein olarak kıyı ve deniz ekosistemlerini kullanmaktadır. Deniz ve kıyı ekosistemleri bir
bütün olarak ticari önemi olan birçok türe beslenme ve üreme alanı olarak da hizmet eder. Bu
alanların içinde mangrovlar, gelgit sahaları, deltalar, deniz çayırı yatakları ve kumul alanları
vardır. Kıyı ekosistemlerinde bozulma yönünde değişime yol açan en önemli etkenler
antropojenik etkenlerdir. Nüfus artışı, arazi kullanımındaki değişimler ve habitat kayıpları,
istilacı türler, iklim değişiminin ortaya çıkardığı sonuçlar ve kirlilik bunlardan bazılarıdır.
Deniz etkisinin hâkim olduğu karasal alanlar şeklinde de tanımlanan kıyı ekosistemleri
bazıları burada belirtilen bozulma yönündeki değişimler düşünüldüğünde, sadece morfolojik
olarak kıyı alanları olarak değil, daha geniş bir çerçeveden ele alınır. Bu nedenle de kıyı
çizgisinden itibaren maksimum 100 km’ye kadar iç kesimlere sokulan bir alan, kıyı
ekosistemleri anlamında değerlendirilir (Avcı 2017).
Kıyı, jeomorfolojik etken ve süreçlerin kontrolünde aşınım ve birikim olaylarının
gelişimi ile oluşan yeryüzü şekillerinden birisidir ve su kütlesi ile karasal koşulların hakim
olduğu saha arasındaki geçiş bölgesini temsil eder. Kıyılar yüksek ve alçak kıyı olarak ikiye
ayrılabilir (Şekil 46). Alçak kıyılarda önkıyı ve art kıyıdan oluşan kıyı yüzlerce metre
genişlikte olabilirken, yüksek kıyılarda çoğu zaman kıyı ve kıyı kenar çizgisi çakışmaktadır.
Alçak kıyıların su kütlesi tarafında yer alan ve su hareketlerinin etkisi altında olan bölümüne
“önkıyı” denir. Burası dalgalar, kıyı boyu hareketleri, gel-git ve rüzgârlar gibi dinamik
hareketlerin etkisi altındadır. Önkıyıda plaj hilalleri, kıyı okları veya fırtına setleri görülür.
Kıyının bu kesimindeki denizel malzemenin cinsi de (kum veya çakıl gibi) dalga ve
akıntıların enerjileri ile ilişkilidir. Dalga ve akıntı enerjisinin düşük olması, önkıyıdaki
birikimin kum boyutunda olmasına yol açar (Turoğlu 2009; Fotoğraf 63; Fotoğraf 64).

Şekil 46. Kıyının jeomorfolojik birimleri (Turoğlu 2009).
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Fotoğraf 63. Hasır otu (Cyperus capitatus) kumulların yaygın türlerinden birisidir. Karadeniz,
Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kıyı kumullarında ön kıyılarda yetişen yıllık bir türdür (Foto.
M. Avcı).

Fotoğraf 64. Kumul bozotu (Otanthus maritimus). Avrupa’nın güney ve batısındaki
kumullarda en sık rastlanan bitkilerden birisidir. Diğer kumul bitkilerinde olduğu gibi bu alanlara
uyum göstermek amacıyla çeşitli uyum yetenekleri (yapraklarda salgı bezlerinin olmayışı, epidermisin
genel yapısı, stomaların morfolojisi gibi) geliştirdikleri bilinmektedir. Ülkemiz kumul vejetasyonu
içinde özellikle önkıyılarda son derece yaygın olan türler arasındadır (Foto. M. Avcı).

Art kıyı ise alçak kıyıların kara tarafında yer alan diğer bölümüdür ve denizel kökenli
malzemenin rüzgârlarla taşınması sonucu oluşan kumul tepeleri, hareketli kumullar ile makro
ve mikro kumul şekillerinin yer aldığı alandır. Bu alanlarda yer yer denizel kavkı ve çakıllar
karışık veya depo olarak bulunur. Art kıyı üzerinde çeşitli sazlıklar, bataklıklar ve lagüner
ortamlar da gelişebilir. Aktif kumullardan oluşan art kıyı kumul kumları, kil veya silt
boyutundadırlar ve karasal malzeme içermezler. Üzerlerinde karasal malzemeden meydana
gelen alüvyal örtü yer almaz. Art kıyıdaki sabit kumullar ise karasal koşulların etkisi
altındadır. Sabit kumulların ilksel kökenleri, kıyı etken ve süreçlerine ait olsa da günümüzde
bu kumullar karasal koşulların etkisi altındadır ve üzerinde karasal kökenli toprak ve bitki
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örtüsü gelişmiştir. Dolayısıyla bunlar sabit (ölü, fosil) kumul niteliği kazanmışlardır (Turoğlu
2009). Kıyılarda ayırd edilen ön kıyı, art kıyı birimlerinde ortaya çıkan kumulların
özelliklerine göre bitki örtüsü de farklılaşmaktadır. Ön kıyı ve art kıyının aktif kumullarından
oluşan kesimlerinde bu koşullara uyum gösteren türlerin çoğunlukta olduğu bitki grupları
yayılış alanı bulurken, art kıyıdaki sabit kumul alanlarının bitki örtüsünün floristik bileşimi
içinde yer alan bölgenin iklim özelliklerini büyük ölçüde yansıtan türlerden meydana
gelmektedir.
Kıyılarda kumullar bitki örtüsünün yetişme koşulları bakımından karmaşık
sistemlerdir. Kumullarda bitki besin maddelerinin az olması, yüksek geçirgenlik, doğrudan
güneş ışığına maruz kalma ve yüksek sıcaklıklar, rüzgârın çok etkili olması, yüzeyin
hareketliliği ve denizden gelen tuz serpintisi vb özellikler bitki örtüsünün gelişimini sınırlayan
özelliklerden bazılarıdır. Özellikle kıyıda denize en yakın alanlar, bitkiler için yüksek stresin
söz konusu olduğu yerlerdir. Bu kuşakta yüksek sıcaklık, güçlü rüzgârlar ve tuz serpintisinin
fazlalığı yanında ve bitki besin maddelerinin azlığı bu stres nedenlerinin en dikkat çekenleri
arasındadır. Kuvvetli fırtınalar esnasında rüzgârın kumları hareket ettirmesiyle kuma
gömülme yine bu denize en yakın olan kuşakta bitkilerin yaşamını zorlaştırmaktadır. İç
kesimlere doğru gidildikçe bu koşulların değişime uğraması sonucunda bitki türlerinde de
değişimler ortaya çıkar (Reed vd. 2009; Davidson-Arnott 2010). Kumul üzerinde gelişen
bitkiler bu alanlara çeşitli şekillerde uyum sağlamaktadır. Gerçek kumul bitkilerinin büyük
kısmı kısa boylu olsa da suya erişebilmek için çok uzun kök sistemlerine sahiptir. Bazıları
odunsu gövdeler geliştirirler, yapraklar küçülmüş ve kalınlaşmıştır. Bazılarında ise stomalar
derine gömülmüştür. Kıyı üzerinde bitki örtüsünün gelişimi kumun içindeki rizomlardan
(rizom yani köksap; toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağı doğru da kökler
veren kalın yatay gövde), bitkilerin vejetatif üremelerinin ya da tohumdan yeni bitkinin ortaya
çıkmasıyla gerçekleşmektedir. Kıyıda deniz etkisine en fazla açık yerlerde gelişen bitkiler
efemeral yani kısa ömürlü bitkilerdir. Denize en yakın alanlarda bitki örtüsünün gelişmesi
karaya doğru olan eski kumul alanlarına malzeme taşımını da azaltmaktadır. Bu bitkiler
varlıklarını birkaç ay ya da birkaç yıl sürdürürler (Davidson-Arnott, 2010). Türkiye
kumullarında Pancratium maritimum (soğanlı çok yıllık), Cyperus capitatus (çok yıllık
rizomlu bir bitki), Cionura erecta (çok yıllık), Jurinea kilaea (çok yıllık rizomlu), Sophora
jaubertii (rizomlu) gibi bitkiler bu duruma örnektir (Avcı 2017; Fotoğraf 65; Fotoğraf 66).
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Fotoğraf 65. Kıyı kerevizi
Kuzey kumullarında yayılış alanı
bulan bitkilerden birisidir. Bitkinin
odunsu ve son derece gelişmiş kök
sistemi fotoğrafta görülmektedir.
(Foto. M. Avcı). Gerçek kumul
bitkilerinin büyük kısmı kısa boylu
olsa da suya erişebilmek için çok
uzun kök sistemlerine sahiptir.
Bazıları odunsu gövdeler geliştirirler,
yapraklar küçülmüş ve kalınlaşmıştır.

Türkiye’de kıyı kumulları, 8333 km olan kıyıların yaklaşık % 12,2’sini oluşturur
Türkiye kıyı kumullarının uzunluğu yaklaşık 1017 km’dir (Şekil 47). Türkiye’nin kuzeyinde
Karadeniz kıyılarında yer alan kumulların uzunluğu 422 km’dir. Güneyde Akdeniz kıyılarında
yer alan kumulların uzunluğu ise 390 km’dir. Geriye kalan kumullar ise Ege (123 km) ve
Marmara denizi (82 km) kıyılarında yer almaktadır.
Türkiye'nin kuzeyinde yer alan kıyı kumulları, kumul vejetasyonu bakımından büyük
önem taşıyan alanların başında gelir. Bu sahalarda yayılış gösteren kumul bitkileri içinde çok
sayıda endemik bitki taksonu yayılış alanı bulur. Türkiye kıyı kumullarının yaklaşık 420
km’sini yani %41,4’ünü oluşturan bu kumullar tüm Karadeniz kıyıları boyunca kesintisiz
uzanmazlar. Aksine kısalı, uzunlu parçalar halinde kıyıların oluşum özelliklerine göre ortaya
çıkarlar. Karadeniz kıyılarındaki kumullar en batıda Trakya’nın Karadeniz kıyılarında
İğneada kumulları ile başlar, doğuya doğru Terkos-Kasatura kumulları ve Kilyos-Ağaçlı
kumulları ile devam eder.

Fotoğraf 66. Kuzeydeki kıyı kumullarında sofora (Sophora jaubertii). Kıyı kumulları üzerinde
bitki örtüsünün gelişimi, kumun içindeki rizomlardan (rizom yani köksap; toprak altında bulunan ve
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yukarı doğru filizler, aşağı doğru da kökler veren kalın yatay gövde), bitkilerin vejetatif üremelerinin
ya da tohumdan yeni bitkinin ortaya çıkmasıyla gerçekleşmektedir. Sofora bunlara örnek olan rizomlu
bitkilerden birisidir. Sağ tarafta ön kıyıda sofora toplulukları görülmektedir.

İstanbul boğazının doğusuna geçildiğinde ise Şile-Sahilköy kumul alanı ortaya çıkar.
Daha doğuda Kefken-Melen arasında oldukça geniş bir alanda yeni bir kumul sahası daha
gelişmiştir. Bu alan Karasu kumulları olarak da bilinen Melenağzı-Karasu- Kefken kumul
alanıdır (Fotoğraf 67). Sakarya nehrinin denize döküldüğü alanın doğusunda yaklaşık 30 km
ve batısında yaklaşık 25 km mesafe kaplayacak şekilde uzanırlar. Filyos nehrinin denize
döküldüğü alanda Filyos kumul alanıyla devam eden kumul alanları, doğuya doğru Cide
kumulları, İnebolu kumulları, Abana kumulları, Çatalzeytin kumulları ve Sinop-Dibekliköy
kumul alanıyla Batı Karadeniz bölümündeki yayılışlarını tamamlamış olurlar. Karadeniz
kıyılarında Orta Karadeniz Bölümü içinde 3 önemli kumul alanı daha yer alır. Bunlar
Kızılırmak deltası, Yeşilırmak deltası ve Gündoğdu kumul alanlarıdır.

Şekil 47. Türkiye’nin kıyı kumulları. Türkiye kıyılarında uzunluğu 2 km’yi geçen 45 kumul
alanı vardır (Haritadaki sayılar Tablo 3’deki numaralara denk düşmektedir; Avcı vd. 2015).
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Tablo 3. Türkiye kıyılarındaki başlıca kumul alanları (Avcı vd 2015)
No Kıyı kumul alanı

No Kıyı kumul alanı

1

Ardeşen-Pazar kumulları

24 Aşağı Kocasu kumulları

2

Eskipazar-Of kumulları

25 Çanakkale boğazı kuzeyindeki kumullar

3

Araklı kumulları

26 Meriç deltası

4

Denizli-Eynesil kumulları

27 Saroz kumulları *

5

Görele-Tirebolu-Espiye kumulları

28 Kumkale-Babakale kumulları

6

Gündoğdu (Ordu-Perşembe arası) kumulları

29 Burhaniye kumulları

7

Yeşilırmak deltası (Ünye-Samsun)

30 Ayvalık güneyindeki kumullar

8

Kızılırmak deltası (19 Mayıs-Yakakent)

31 Alaçatı-Zeytineli kumulları

9

Sinop-Dibekliköy kumulları

32 Seferihisar güneyindeki kumullar

10 Çatalzeytin kumulları

33 Kuşadası güneyindeki kumullar

11 Abana (Kastamonu) kumulları

34 Büyükmenderes kumulları

12 İnebolu kumulları

35 Datça körfezi kumulları*

13 Cide batısındaki kumullar

36 Dalaman ovası güneyindeki kumullar*

14 Filyos kumulları

37 Patara kumulları*

15 Melenağzı-Karasu-Kefken kumulları

38 Finike körfezi kumulları *

16 Şile-Sahilköy kumulları

39 Kemer kumulları

17 Kilyos-Ağaçlı kumulları

40 Antalya-Gazipaşa kumulları *

18 Terkos-Kasatura kumulları

41 Anamur kumulları

19 İğneada kumulları

42 Göksu deltası kumulları *

20 Şarköy kumulları

43 Seyhan ve Ceyhan deltası kumulları

21 Mürefte-Hoşköy kumulları

44 Dörtyol batısındaki kumullar

22 Marmara Ereğlisi batısndaki kumullar

45 Samandağ kumulları

23 İzmit körfezi kumulları
*Özel Çevre Koruma Bölgesi
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Fotoğraf 67. Karasu kumullarında önkıyı üzerinde kum zambağı (Pancratium maritimum)
toplulukları (Foto. M. Avcı). Kum zambağı Türkiye’nin kıyı kumulları üzerinde yayılış alanı bulan
soğanlı bitkilerden birisidir Ön kıyıda zor koşullarda yayılış göstermeye devam ederler. Türkiye’nin
Karadeniz kıyılarındaki kumulları, bitki örtüsü bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kumullar
Türkiye kıyı kumullarının yaklaşık %41,4’ünü meydana getirirler ve üzerlerinde bu koşullara uyum
göstermiş, oldukça çeşitli bir kumul vejetasyonu ortaya çıkar. Üstteki fotoğraflarda dalga etkinliğine
maruz kalmış kum zambakları açık şekilde görülmektedir.

Doğu Karadeniz bölümü kıyılarındaki kumulların sayısı ise 5’dir (Görele-TireboluEspiye kumulları, Denizli-Eynesil kumulları, Araklı kumulları, Eskipazar-Of kumulları ve
Ardeşen-Pazar kumulları). Belirtilen bu kıyı kumulları üzerinde çok sayıda nadir kumul
bitkisi yayılış alanı bulmaktadır.
Türkiye'nin Karadeniz kıyılarının her bölümü, kendine özgü türler içeren bitki
örtüsüne sahiptir. Özellikle Trakya’nın Karadeniz kıyları ile Batı Karadeniz bölümü, nadir
kumul bitki türleri bakımından en zengin alanları meydana getirmektedir. Burada Terkos
gölünü kapatan kıyı okunun kumulları ve çevresi, nadir türlerin en yoğun bulunduğu merkez
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durumundadır. Bu alan, çok nadir olarak nitelenen kelebekotu (Isatis arenaria) ve kokar
nevruzotu (Linaria odora) gibi türlerin sınırlı sayıda bulunduğu bölgedir. Kum zambağı
(Pancratium maritimum) Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'deki kumullarda, iyi gelişmiş
topluluklar halinde görülür. Kızılırmak Deltası kumullarından, batıda Bulgaristan kıyılarına
kadar uzanan alanda yayılış gösteren türlerin başında, kilyos moru (Jurinea kilaea)
gelmektedir. Sinop'taki Sarıkum kumulu, mendeburotu (Alyssum stribrnyi), acem yayılganı
(Convolvulus persicus), kıyı kerevizi (Peucedanum obtusifolium) ve sahil sığırkuyruğu
(Verbascum degenii) gibi Batı Karadeniz ve İstanbul'a özgü türleri barındırması nedeniyle,
son derece önemli bir kumul alanıdır. Kızılırmak ve Yeşilırmak Deltaları, ince pulotu
(Corispermum fılifolium), yağ marulu (Lactuca tatarica) ve kumgelini (Tournefortia sibirica)
gibi, Orta Karadeniz'e özgü kumul bitkilerinin en yaygın görüldüğü yerlerdir. Bataklık
papatyası (Tripolium pannonicum subsp. tripolium), sutaşı (Hydrocotyle vulgaris), macar
hasırotu (Cyperus pannonicus), kilinotu (Kyllinga brevifolia), suçileği (Phyla nodiflora) ve üç
semerotu (Schoenoplectus triqueter), Orta Karadeniz’den batıya doğru gittikçe azalan, yerel
ve nadir türlerdir (Ketenoğlu vd. 2014).

Fotoğraf 68. Batı Karadeniz kıyılarında Filyos nehrinin denize dökültüğü alanlarda kıyı
kumulları ve kumul bitki örtüsü (Foto. M. Avcı).

Marmara denizi kıyılarında da birçok kumul alanı ortaya çıkar. Marmara denizinin
kuzey kıyılarında Şarköy kumulları, Mürefte-Hoşköy kumulları ve Marmara Ereğlisi
batısındaki kumul alanları yer alır. Marmara denizinin güney kıyılarında ise en önemli kumul
alanını Aşağı Kocasu kumulları oluşturur. Aşağı Kocasu kıyı kumulları, Türkiye'de başka
hiçbir kumul alanında rastlanmayan minik farekulağı (Anagallis minima), mis gazalboynuzu
(Lotus suaveolens), yozketen (Radiola linoides) ve ikiz üçgül (Trifolium bacconei) gibi türleri
barındırmaktadır (Byfield vd. 1996).
Marmara denizinin Ege denizine açıldığı Çanakkale boğazı kuzeyinde de kıyı
kumullarına rastlanır. Ege denizinin en kuzeyinde Saroz kıyı kumulları ile Meriç deltası kıyı
kumulları bitki örtüsü bakımından çok dikkat çekici alanları oluşturur. Biga yarımadasının
batısında Kumkale-Babakale kumulları, daha güneyde Burhaniye kumulları, Ayvalık
311

güneyindeki kumullar ile Ege kıyılarının parçalı kıyı kumulları yayılışı devam eder. Urla
yarımadası güneyinde Alaçatı-Zeytineli kumulları ve Seferihisar güneyindeki kıyı kumulları
bu alanın iki belirgin kıyı kumul alanını oluşturur. Urla yarımadası güneyinde Kuşadası
güneyindeki kumullardan sonra Büyük Menderes kumulları üzerinde yer alan bitki örtüsü
bakımından dikkat çekici kumul sahasıdır. Datça körfezi kumulları, Dalaman ovası
güneyindeki kumullar, Patara kumulları, Finike körfezi kumulları Akdeniz kıyılarına doğru
yayılan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen alanlardır. Akdeniz kıyılarında Antalya
körfesinin her iki yanında ortaya çıkan kumullar da söz konusudur. Bunlardan batıda kalanı
Kemer kumulları iken, doğuda kalanı aynı zamanda Özel Çevre Koruma Bölgesi olan
Antalya-Gazipaşa kumullarıdır. Taşeli platosunun güneyinde Anamur kumulları yer alır.
Göksu nehrinin Akdeniz’e ulaştığı kıyıda gelişen Göksu deltası kumulları, Akdeniz
kıyılarındaki son Özel Çevre Koruma Bölgesini de meydana getirmiş olur. Akdeniz
kıyılarında üç kumul alanı daha yer alır. Bunlardan birisi Seyhan ve Ceyhan deltalarının
geliştiği alandaki kıyı kumullarıdır. Dörtyol batısındaki kumullar ile bu alanın güneyinde
Samandağ kumulları Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki son kıyı kumullarını meydana getirir.
Tüm bu kumulların genişlikleri ise aynı değildir, bazı kumul alanları oldukça dar iken bazıları
kıyıdan karaya doğru oldukça geniş alan kaplar.
Ege ve Akdeniz bölgelerindeki kumullarda da yetişen, beyaz ve güzel kokulu çiçekleri
ile yazın sonlarına doğru kumulları süsleyen kumzambağı (Pancratium maritimum), kum
teresi (Cakile maritima), kum boğadikeni (Eryngium maritimum), sahil arpası (Hordeum
marinum), sicimlik (Polygonum maritimum), kum sütleğeni (Euphorbia paralias), hasır otu
(Cyperus capitatus), Ege kumullarında rastlanan en yaygın türlerdir.
Türkiye’nin kıyı kumulları yukarıda da beliritildiği gibi floristik bakımdan oldukça
çeşitlidir. Bu kumulların 16 tanesi Önemli Bitki Alanı olarak tanımlanmıştır ve bu
alanlarda yaklaşık 100 kadar endemik bitki yer alır. Yine bu sahalarda yer alan bitkilerden
bazıları Ulusal, Avrupa ve Küresel ölçekte nesli tehlike altında kabul edilen türlerdir (Avcı
vd. 2015).
Türkiye kıyılarındadaki kumul alanları, üzerlerinde yoğun orman toplulukları
olmamasına karşılık özel kumul vejetasyonu ile dikkat çekmektedir. Bu kumul alanları
(Terkos kıyıları, Şile kıyıları, Karasu kıyıları, Kızılırmak, Yeşilırmak, Meriç, Göksu deltaları
gibi) üzerlerinde yayılış alanı bulan kumul vejetasyonu içinde çok sayıda nadir ve endemik
bitkiye de ev sahipliği yapar. Ancak bu sahalar özellikle yaz aylarındaki yoğun nüfuslanma
nedeniyle çoğu yerde büyük değişime uğramıştır (Avcı, 2005).
Bu kıyı kumul sahalarından Karadeniz kıyılarında yer alanlardan 7 tanesi aynı
zamanda önemli bitki alanı olarak tanımlanmaktadır. Bunlar;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Şile-Sahilköy kumulları,
Kilyos-Ağaçlı kumulları
Terkos-Kasatura kumulları
Melenağzı-Karasu-Kefken kumulları
Sinop-Dibekliköy kumulları
Kızılırmak deltası
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7. Yeşilırmak deltaları
Karadeniz kıyılarındaki kıyı kumullarından İstanbul kuzeyinde yer alan Şile-Sahilköy
kumulları Önemli Bitki Alanı, oldukça zengin bir kumul vejetasyonuna sahiptir. Bu alanada
Küresel ölçekte nesli tehlike altında kabul edilen Asperula littoralis, Centaurea kilaea, Silene
sangaria ve Verbascum degenii gibi bitkilerin oldukça zengin toplulukları yer almaktadır.
İstanbul boğazının yaklaşık 20 km doğusunda Karaburun ve Şile arasında uzanan bu alanda
kumullar yaklaşık olarak 1 km kadar içeriye doğru uzanır. Önkıyıda kum boğa dikeni
(Eryngium maritimum), sahil çavdarı (Leymus racemosus ssp. sabulosus), kilyos düğmesi
(Centaurea kilaea), kum zambağı (Pancratium maritimum) ve deniz lahanası (Crambe
maritima) toplulukları yayılış alanı bulur. Bunlardan deniz lahanası ülke çapında nadir
bitkiler arasında yer alır. Kumulların kısmen sabitlendiği alanlara doğru kum incisi (Aurinia
uechtritziana) ve kilyos moru (Jurinea kilaea), acem yayılganı (Convolvulus persicus), kıyı
kerevizi (Peucedanum obtusifolium) ve Karadeniz salkımı (Silene sangaria) gibi nadir bitkiler
yayılış gösterir.
Kilyos-Ağaçlı kumulları da ülkemiz açısından nadir 15 kadar bitki taksonuna ev
sahipliği yapan bir alandır. Yine Bern Sözleşmesi listesinde yer alan bazı bitkilerin (Silene
sangaria ve Verbascum degenii) zengin toplulukları burada yer alır.
Terkos-Kasatura kumulları kumulları ise İstanbul’un en önemli içme suyu
kaynaklarından olan Terkos gölü civarında floristik bakımdan zengin bölgeyi içine alır. Bu
alanın florasına 500’den fazla bitki taksonu kayıtlıdır. Burada çeşitli sulak alan bitkileri ve
kumul bitkileri yayılış alanı bulur. Gölün gerisinde ve çevresinde yer yer zengin orman
parçaları ortaya çıkar. Kumul bitki örtüsü özellikle Terkos gölünü Karadeniz’den ayıran kıyı
kordonu üzerinde gelişme gösterir. Bu alanlarda kumulları korumak amacıyla yapılan
ağaçlandırma çalışmalarına karşılık, Terkos kumullarının bitki örtüsü hala önemini
korumaktadır. Terkos kumulları, gölü denizden ayıran kıyı kordonunun herhangi bir nedenle
açılarak denizle birleşmesinin önlenmesi amacıyla 1800’lü yıllarda bu alanda ağaçlandırma
çalışmalarının yapıldığının görmekteyiz. Bunun temel nedeni Terkos gölünün İstanbul’un en
önemli su havzalarından birisi olmasıdır. Daha sonra 1960’lı yıllarda Orman Bakanlığı
tarafından yapılan ağaçlandırmalarda kızılçam (Pinus brutia), fıstıkçamı (Pinus pinea), sahil
çamı (Pinus maritima), yalancı akasya (Robinia pseudoacacia), akçaağaç (Acer negundo),
servi (Cupressus sempervirens var. horizontalis) ve çınar (Platanus occidentalis) gibi ağaç
türleri kullanılmıştır. Dolayısıyla bugün Terkos gölü kıyılarındaki kumulların büyük bir
kısmı çeşitli çam türleri ve akasya ağaçlarından oluşan bir bitki topluluğu ile örtülmüştür. Bu
alana dikilen ve rüzgâr perdesi oluşturması beklenilen katırtırnağı benzeri bir çalı türü olan
Cytisus scoparius son derece hızlı yayılarak zaman içinde geniş alanlar kaplamıştır. Tüm bu
özellikler düşünüldüğünde Terkos kumulları zaman içinde önemli değişim geçirmiş
görülmektedir. Ancak, bu kumul alanında hem küresel ölçekte, hem Avrupa ölçeğinde nesli
tehlike altında kabul edilen 20’ye yakın bitki türünün varlığı söz konusudur. Ulusal ölçekte
nadir kabul edilen bitki türlerinin sayısı da 50 civarındadır (Özhatay 2005).
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Fotoğraf 69. Sahil sığırkuyruğu (Verbascum
degenii), Karadeniz kıyı kumullarında yayılış alanı bulan
nadir kumul bitkileri arasındadır.

Karadeniz kıyılarındaki kumullarda tanımlanan bir diğer bitki alanını Karasu-Kefken
kumullarının olduğu alan meydana getirmektedir. Kefken-Karasu kıyıları önemli bitki alanı
olarak isimlendirilen bu alan oldukça geniş ve zengin bir kumul vejetasyonuna sahiptir.
Gerisinde yer alan Acarlar longos alanı ile bütünlük oluşturan bu saha, bitki örtüsü açısından
son derece dikkat çekicidir. Kumullar üzerinde Bern Sözleşmesi listesinde yer alan bazı türler
de bulunmaktadır. Karasu kumulları üzerinde özellikle ön kıyıda başta kum zambakları olmak
üzere, çok sayıda kumul bitkisi yayılış göstermektedir. Art kıyı alanında ortaya çıkan kumul
sırtları arasındaki küçük gölcükler ve bataklıklarda su talebi yüksek olan bitkiler ortaya çıkar.
Juncus sp., Cyperus sp., Phragmites sp. gibi. Türkiye florasına son yıllarda eklenen bir bitki
türü olan Hydrocotyle vulgaris de bu alanda yayılış göstermektedir. Karasu kumulları
üzerinde yayılış gösteren Centaurea kilaea (Kilyos peygamberçiçeği) ve Verbascum degenii
(sahil sığırkuyruğu) endemiklere örnektir. Karasu kumulları Karadeniz kıyıları kumul alanları
içinde beşeri faaliyetlerin en fazla etkili olduğu kumul alanlarından da birisidir.

Fotoğraf 70. Karadeniz
salkımı olrak bilinen Silene
sangaria Türkiye’nin kuzeydeki
kıyı kumulları üzerinde yayılış
alanı bulan bitkilerden birisidir
(Foto. M. Avcı). Ön kıyıda zor
koşullarda yayılış göstermeye
devam ederler.
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Karadeniz kıyılarındaki Sinop-Dibekliköy kumulları da yine nadir kumul bitki
topluluklarının yayılış gösterdiği bir sahadır. Ön kıyıda Ammophila arenaria ssp.
arundinacea, Eryngium maritimum, Jurinea kilae, Scirpoides holoschoenus, Juncus
maritimus, Isatis arenaria gibi ot türleri yayılış alanı bulur. Art kıyıda sabit kumulların
bulunduğu alanlarda menengiç (Pistacia terebinthus), katran ardıcı (Juniperus oxycedrus) ve
karaçalı (Paliurus spina-christii) dikkat çeken belli başlı çalı türleridir. Bu alanlarda da hem
çam türleri (Pinus spp.) hem de yalancı akasya (Robinia pseudoacacia) ağaçlandırmaları
yapılmıştır (Karaer 2005; Fotoğraf 71).

Fotoğraf 71. Karadeniz kıyı kumullarında yayılış alanı bulan karaçalı (Paliurus spina-christii)

Kuzeyde Karadeniz kıyılarındaki bir diğer önemli bitki alanını Kızılırmak deltası
üzerindeki kıyı kumulları oluşturur. Özellikle deltanın batı kesiminde kumul bitki örtüsü
oldukça zengindir. Bu alanda Euphorbia peplis, Salsola ruthenica, Ammophila arenaria,
Eryngium maritimum, Otanthus maritiumus, Cyperus capititatus, Pancratium maritimum,
Silene dichotoma, Glycyrrhiza glabra ve Holoschoenus vulgaris yaygın bitkiler arasındadır.
Bu önemli bitki alanında Jurinea kilaea gibi bazı nadir kumul bitkileri de ortaya çıkar.
Kızılırmak deltasının büyük kısmında çeşitli beşeri faaliyetlerin etkili olduğu görülür (Byfield
ve Atay 2005).
Kızılırmak deltası kumulları önemli bitki alanının doğusunda ise Yeşilırmak deltasının
kıyı kumulları ortaya çıkar. Burada kıyı kumulları deltanın hem doğusunda hem batısında
zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Kızılırmak deltasında ortaya çıkan kumul bitkilerinden
birçoğu burada da görülür. Yeşilırmak kumulları üzerinde yayılış gösteren kumul vejetasyonu
içinde ülke çapında nadir türlerde yer alır. Aster tripolium, Corispermum filifolium,
Hydrocotyle vulgaris, Juncellus pannonicus, Kyllinga brevifolia, Phyla nodiflora, Polygonum
mesembricum, Stachys maritima ve Tournefortia sibirica gibi (Byfield 2005).
Bu örneklerden anlaşılacağı üzere Türkiye’nin kıyı kumulları son derece nadir
bitkilere ev sahipliği yapan ekosistemlerdir. Yukarıda belirtilen özellikler dikkate alındığında
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benzer durumun önemli bitki alanı olan diğer kıyı kumul alanları için de geçerli olduğu
görülür. Önemli bitki alanı olan diğer kumul alanları ise şunlardır: Meriç deltası, Saroz
kumulları, Alaçatı-Zeytineli kumulları, Büyük Menderes kumulları, Dalaman ovası kumulları,
Patara kumulları, Antalya-Gazipaşa kumulları (Lara-Parekende kumulları), Göksu deltası
kumulları ile Seyhan ve Ceyhan deltası kumulları.
Bunlardan Saroz körfezi kıyılarında yer alan kıyı kumulları, dar bir kıyı şeridini
kapsasa da barındırdığı kumul florası bakımından dikkat çekicidir. Türkiye’de yalnız
Karadeniz kıyılarında sınırlı yayılışı bilinen kum incisi (Aurinia uechtritziana) bu alanda
zengin topluluklara sahiptir. Kum incisinin Ege denizi kıyılarındaki bilinen tek yayılış alanı
da burasıdır.
Dalaman ovası kıyı kumullarının uzunluğu 9-10 km’yi bulur ve bu alanda kıyıdan iç
kesimlere doğru kumul vejetasyonunun çeşitli kuşaklarını ayırtetmek mümkün olur. Özellikle
ön kıyıda kum teresi (Cakile maritima), hasır otu (Cyperus capitatus), kum boğadikeni
(Eryngium maritimum), kum zambağı (Pancratium maritimum) yayılış gösterir. Art kıyıda
mersin (Myrtus communis), zakkum (Nerium oleander) ve menengiç (Pistacia lentiscus) gibi
çalı toplulukları yer alır. Bunların daha gerisinde ise sabit kumullar ortaya çıkar. Bunların
üzerinde ise kızılçam (Pinus brutia) toplulukları yanında bazı maki elemanları da yayılış
gösterir (Byfield ve Pearman 2005).
Teke yarımadasının batı kıyılarında Patara kumulları kıyıdan iç kesimlere doğru
yaklaşık 5 km kadar girmektedir. Bu kumul alanı üzerinde de kumulların sabitlenmesi
amacıyla çeşitli ağaçlandırma faaliyetleri yapılmıştır. Patara kumullarında da ön kıyıdan sabit
kumullara kadar çeşitli kumul vejetasyon kuşakları ayırmak mümkündür. Özellikle ön kıyıda
hasır otu (Cyperus capitatus) ve kum zambağı (Pancratium maritimum) yaygın topluluklar
oluşturur. Art kıyıda ise daha az halofitik karakter gösteren türler ortaya çıkar. Sabit
kumulların yaygın bitkilerinin başında kızılçam ve maki elemanları gelir.
Antalya körfesinin doğusunda ortaya çıkan Antalya-Gazipaşa kumulları içinde ayrılan
Lara-Perakende kumullları Önemli Bitki Alanı ise, sahip olduğu endemik türler ve nesli
tehlike altında kabul edilen türler açısından dikkat çekicidir. Kıyıdan iç kesimlere doğru
birkaç kilometre yayılan kumul alanları, çok sayıda kumul bitkisinin görülebildiği kumullar
arasındadır. Bu kumul alanından daha batıda yer alan Patara kumullarında olduğu gibi çeşitli
kumul vejetasyonu kuşaklarının ayırtedilebildiği bu alanda, sabit kumulların üzerinde
kızılçam (Pinus brutia) yanında ağaçlandırma faaliyetleri ile dikilmiş fıstıkçamı (Pinus pinea)
toplulukları dikkati çeker.
Kumul alanlarının çok geniş yer kaplamadığı Göksu deltası kumulları ise bazı nadir
bitkileri barındırdığı için önemlidir. Daha doğuda yer alan Seyhan ve Ceyhan deltası
kumulları hem küresel ölçekte hem de Avrupa ölçeğinde nesli tehlike altında kabul edilen
kumul bitkilerinin yayılış alanıdır. Sadece bu kumullara özgü olan bazı bitki türleri de vardır
(Byfield ve Çakan 2005; Çakan ve Byfield 2005).
Kıyı kumullarında doğal nedenlerle meydana gelen değişimin yanında beşerî etkilerle
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oluşmuş değişimler de söz konusudur. Meydana gelen değişimler; kıyının farklı kullanımlara
yanında, yeniden düzenlenmesi kadar değişen şekillerde gerçekleşmektedir. Türkiye’de
günümüzdeki anlamıyla sayfiyelerin oluşmadığı ve/veya deniz turizminin gelişmediği
dönemlerde, tarımsal üretim için var olan kısıtlayıcı özellikleri nedeniyle kumul alanları
büyük ölçüde tahribe uğramadan korunabilmiştir. Ancak 1970’li yıllardan itibaren tüketim
alışkanlarında ortaya çıkan değişim, mekânın kullanımında da farklılaşmaya yol açmıştır.
Sayfiye yaşamında etkili olan ikinci konutların önce Marmara denizinin kuzey kıyılarından
başlayarak güneye doğru yayılmasıyla Erdek, Edremit, Ayvalık gibi turizm alanları gelişmiş,
daha sonra Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca yeni turizm alanları oluşmuştur. Günümüzde
turizm sadece güneş, deniz, kum üçgeninde gerçekleşmemektedir. Yeni tüketim alışkanlıkları
kumul alanlarında otel, motel, tatil sitesi gibi konaklama tesislerinin yapımı yanında, golf
sahası yapımı ile yeni bir boyut kazanmış, bazen de kumullar araba yarışları için
kullanılmıştır (Avcı vd. 2015; Fotoğraf 72).

Fotoğraf 72. Karasu kumulları üzerine yayılan yerleşim alanları ve yazlık evler (Foto. S.
Akkurt).

Türkiye’nin kumul alanları çok farklı şekillerde değerlendirilmektedir. Bunlar arasında
uzun yıllar az da olsa tarımsal amaçlı kullanım başta gelirken, kumulların sabitlenmesi için
yer yer ağaçlandırma çalışmaları da yapılmıştır. Turizm açısından kumulların önem
kazanmaya başlaması, kıyı ve çevresinde özellikle kumul sahalarında yapılaşmanın da ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Çoğu zaman kumullar üzerinde veya yakınında yerleşmelerin
kurulması ve gelişmesi bu alanların tahribine neden olmaktadır. Deniz ulaşımı için yapılan
liman, mendirek, barınak gibi çeşitli üst yapı unsurları, bu alanların doğal özelliklerinin
değişmesinde etkili olur. Kıyı çevresi ve kumul alanları için gerek günübirlik kullanım, ikincil
evlerin yapımı, turistik tesislerin yapımı gibi turizm amaçlı kullanımlara, son yıllarda golf
saha ve tesislerinin yapımı gibi unsurlar da eklenmiştir. Turizm amaçlı kullanımların
sürekliliği için korumanın da göz önünde tutulması gerekir. Oysa kıyı ve kumul alanları
üzerinde yapılan sanayi tesisleri, karayolları ve madencilik faaliyetlerinin koruma ile ilişkisi
yasal zorunluluklar ile bağlantılıdır.
Türkiye’de kumul alanları en fazla yerleşmeler tarafından tehdit edilmektedir. Yapılan
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çalışmalarda Türkiye’deki 45 kumul alanından 28’inin yapılaşmadan etkilendiği belirlenmiştir
(Avcı vd. 2015). Diğer kumul alanlarından 20’sinin rekreasyonel veya turizm amaçlı olarak
kullanıldığı, 7’sinin yol yapımından etkilendiği, 4’ünde ise liman, barınak gibi üst yapıların
yapımının etkili olduğu görülmektedir. Doğrudan kumullar veya yakınında yer alan sanayi
tesislerinin etkilediği kumul sayısı ise 2’dir.
Kıyıda gerçekleşmeyen, ancak kumul alanları üzerinde ortaya çıkan iki büyük olumsuz
etki deniz kirliliği ve denizden kum alımıdır. Denizden kum alımı Marmara Bölgesinin kuzey
kıyılarında büyük etkiye sahiptir. Karasu-Kefken kumulları, Kilyos kumulları gibi alanlarda
denizden alınan kum nedeniyle, kıyıda kumullar etkilenmektedir. Terkos kumul sahasında ise
denizden alınan kum, Terkos gölünün oluşmasını sağlayan kıyı kordonunun daralmasına
neden olmaktadır. Bu tehdit devam ettiği sürece, gölün deniz ile birleşme ihtimali her geçen
gün artmaktadır. Deniz kirliliği ise özellikle kıyılarda cam şişe, plastikler veya denize
dökülmüş farklı çöplerden oluşan atıklar rüzgâr durumuna bağlı olarak kıyıların kirlenmesine
ve kullanılamaz hale gelmesine de neden olmaktadır (Avcı vd. 2015; Fotoğraf 73).

Fotoğraf 73. Karasu kumullar üzerine yayılan yabancı türlerden birisi (Foto S. Akkurt). Frenk
inciri (Opuntia ficus-indica). Türkiyede dahil olmak üzere tüm Akdeniz havzasına yayılan istilacı bir
bitki türü olarak tanımlamaktadır. Bu durum kumullar üzerinde beşeri etkilerin sonuçlarını da
yansıtmaktadır.

Dalgaların kıyıyı şekillendirici etkisi ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesine zaman
zaman imkân tanımaz. Taşınan malzemeler kıyıyı yeniden şekillendirirken, kıyının önünde de
bazı değişiklikler yaratır. Bunu engellemek için yapılan mahmuz, kıyı seddi gibi yapılar ise
doğal kıyı gelişimini engellediği gibi, önceden öngörülemeyen ve tahrip ile sonuçlanan bir
sürecin gelişmesine de neden olabilir (Avcı vd. 2015).
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Bölüm Soruları
1) Akdeniz kıyı kumullarından bazıları Özel Çevre Koruma Bölgesidir. Akdeniz kıyı
kumullarından Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsüne sahip olanlara aşağıdakilerden hangisi
örnektir?
a) Çatalzeytin kumulları
b) İnebolu kumulları
c) Göksu deltası kumulları
d) Kemer kumulları
e) Samandağ kumulları
2) Kumulların sabitlenmesi amacıyla yapılan ağaçlandırmalarda kullanılan ve
Türkiye’de doğal olarak yetişmeyen ağaçlara aşağıdakilerden hangisi örnektir?
a) Sarıçam
b) Fıstık çamı
c) Karaçam
d) Sahil çamı
e) Göknar
3) Aşağıdakilerden hangisi Terkos kumullarının ağaçlandırılmasında kullanılan ve
Türkiye’de doğal olarak yetişmeyen ağaçlara bir örnektir?
a) Saplı meşe
b) Yalancı akasya
c) Kızılçam
d) Fıstıkçamı
e) Göknar
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4) Türkiye’nin kuzey kıyılarındaki hangi kıyı kumulları gerideki Acarlar longosu ile
bir bütünlük oluşturur?
a) Kefken-Karasu kumulları
b) Terkos-Kasatura kumulları
c) Şile-Sahilköy kumulları
d) Filyos kumulları
e) İğneada kumulları
5) Akdeniz kıyılarındaki kumul alanlarından Patara kumullarındaki sabit kumullarda
yayılış alanı bulan bitkilerin, aşağıdakilerden hangisi olması beklenilir?
a) Sarıçam-garig elemanları
b) Göknar-garig elemanları
c) Kayın-psödomaki elemanları
d) Kayın-maki elemanları
e) Kızılçam-maki elemanları
6) Akdeniz kumullarının sabit kumul özelliği kazandığı yerlerde hakim bitki türlerini
daha çok hangi bitkiler oluşturur, neden?
7) Kıyı kumullarında kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe, kumulların
özelliklerinde bazı değişimler ortaya çıkar (Tuz serpintisi azalır, organik madde miktarı artar
vb gibi). Bu durumun bitkilere nasıl bir yansıması olur?
8) Türkiye’de kıyı kumullarının üzerinde beşerî faaliyetlerin etkisine iki örnek
veriniz?
9) Kıyı kumullarının bitki örtüsü üzerinde bu alanlarda doğal olmayan ve sonradan
bu sahalara sokulan yabancı türlerin olumsuz etkilerine örnek veriniz?
10) Türkiye’de en yaygın kumul bitkilerine iki örnek veriniz?
Cevaplar
1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e, 6-Kızılçam ve maki oluşturur. Çünkü bunlar Akdeniz ikliminin
karakteristik bitkileridir, 7-Kıyıdan iç kesimlere doğru kumul bitkilerinde değişiklik görülür,
8-Turizm faaliyetleri ve sanayi tesislerinin kurulması, 9-Bu bitkilerden bazıları istilacı bitkiler
olabilir ve doğal türlere zarar verebilirler, 10-Kum zambağı ve hasır otu.
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