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1- GIRI$ 

GAP BÖLGESi ÇEVRE ARASTIRMASl-DICLE HAVZASI 
(DIYARBAKIR VE YÖRESi ÇEVRE ARA$TIRMASI) 

(HAVA, SU, TOPRAK. KATI ATIK, GÜRÜLTÜ, FLORA, FAUNA) 

Proje. PROJE YÖNETİMİ'nın vürütücülüÇıü altında SU. HAVA. TOPRAK. KATI ATIK. 
GÜRULTÜ. FLORA VE FAUNA olmak üzere yedi alt grupco sürdürülmektedir. 

Mevcut kirlilik düzeylerinin belirlenmesi ve flora/fauna envanter çalışması nıteli

Çıındeki 1. aşamanın parasal deste<_;ıi. KDV dahil 500 milyon TL. dır. 'GAP Master Planı' 
kararlarında 'CEVRE' olgusunun bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasındaki yeri irdelen
miştir. Özellikle sert doÇıo koşulları altında. ekonomik büvümenin düzgün bır çevre yö
netimi olmaksızın sürdürülemeyece<_;ıı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle son zamanlarda 'sü
rekli ve dengeli kalkınma' ya do 'sürdürülebilir kalkınma' terimi altında çevre ile uvumlu 
ekonomik kalkınma modelinden sürekli olarak söz edilmekte ve ekonomik kalkınmayı 
engellemevecek bir çevre yönetimı soÇılonmosı dile getirilmektedir. 

GünevdoÇıu Anadolu Bölgesi. toplam nüfusu 5.3 milvono ulaşan ( 1990 yılı nüfus 
sayımı) ve 75.256 km2 lik bir olana yayılan sekız ilden oluşmaktadır. 2005 yılında 
toplam nüfusun 9.3 milyon ve bunun üçte ikisinin (6.3 milyon) şehir nüfusu olması 

beklenmektedir. 

GAP bölgesinin yüzölçümü. Türkiye'ninkinin % 9.5'u. nüfusu ise % 8.5'u kadardır. 
Bölgede 1.6 mi lyon hektar arazi sulanabi lecek. bunun yonısıro yılda 26 milyar KWh lik 
elektrik enerjisi üretilecektir. Bölgenin sulanabilir tarım olanının 1 .O milyon hektardan 1.6 
milyon hektara çıkması ile bölgenin nitelikli tarım olanının Türkiye içindeki payı do % 
28'e çıkacaktır. Ülke o lanının yoklosık % 1 O'unu kaplayan GAP bölgesi. Türkiyenin tarım 
ürünlerınin yaklaşık yarısını üretecektır. 

Proje kapsamında su. hava. toprak ve gürültü kirliliGi konusunda mevcut ulusal 
mevzuat (konun. yönetmelik. tebliG ve standartlar) gözönüne alınacak ve henüz vürür
lüÇıe gırmemış konularda ise Avrupa TopluluÇıu (AT) standartları dikkate alınarak uvgu
lonocoktır. 

GünevdoÇıu Anadolu Projesi (GAP) Adıyaman. Batman. Diyarbakır. Gozıontep. 
Mardin. Siırt. Sanlıurfo ve Sırnok illerini kopsoı,.ıon çok sektörlü bir bölge kalkınma pro
jesidir (Harita 1 ) . 

Bu proje öncelikle sulama ve hıdro-elektrik üretimine yönelik 13 büyük projenın 
toplomındon oluşmaktadır. GAP. Dicle ve Fırat Nehirlerı ve kolları üzerınde 22 baraj ve 
19 hidroelektrik santralının inşoosını öngörmektedir. Bu projelere ek olarak GAP sanayi. 
ulaşım. sosvaı ve kent hizmetleriyle ilgili sektörlerı de ihtiva etmektedır. 



GAP bölgesinin kalkınmasına vol gösterecek uzun dönemli amaçlarını . temel stra
teıılerinı ve hedeflerini belirleven bu hedeflere varmak ıçin gelişme proıelerı ve diÇıer 
tedbirlen ortava kovan GAP MASTER PLAN! kararlarında 'CEVRE' olgusunun Bölgenin 
sosvo-ekonomik kalkınmasındaki veri irdelenmiştir. Özellikle büvük su bırikımlerinin . 
geniş bir havzanın sulamova açılmasının. bölgenin toprak ve su düzenını önemlı ölçüde 
d~ıştırec~i belirtilmiştir. Bu ise hem bitki örtüsünü ve havvan türlerını. hem de in
sanları. etkilevecektir. Avrıco kentlerde hüfus voÇıunlaşması. kentleşme ve sonavıleşme 
sonucu çevre sorunlarının ortacoÇıı belirtilmiştir. 

Bu sebeple. GAP bölge kalkınma projesinin entegre bır parçası olarak çevre ko
nusunun. sosvo-ekonomik gelişme için alınan diÇ)er tedbırlerle uvum ıçınde ve kapsaml ı 

bir vaklaşımla ele alınması öneri lmiştir. 

2- MEVCUT ÇEVRE SORUNLAR! 

Proje alanında ver alon Divarbakır. Batman. Mardin. Siirt ve Sımak illeri. Günev
doÇ)u Anadolu Bölgesinin doÇ)usunda ver almaktadır. Divorbakır DoÇ)u Anadolu ile olan 
ticari ilişkileri saÇılavan önemli ulaş ım vollorının kesiştiÇ)i ve gelişme düzevi vüksek o lan 
bir ilimizdir. Batman vüksek endüstrivel potonsiveıe sahip endüstrivel kirlilik tehlikesivle 
karşı karsıvadır. Mardin. Siirt ve Sımak ise endüstrivel kirl il ik potansiveli düşük. ancak 
gelecekteki gelişme bovutunda çevre sorunlarının ön plana çıkocoÇıı illeridir. Proje ola
nında GAP'ın gerçekleşmesi ile çevre kirliliÇıinin gelecek 1 O vı ldo vaklaşık iki katına çı

kacaÇ)ı tahmin edilmektedir. 

(evre sorun ları şu şekilde sıralanabil ir (Tablo 1 ve 2): 
• Kentleşme ve sonavileşme sonucu hava. su ve toprak kirlenmesi 
• Evse ve endüstriveı foolivetlerden kavnaklanon hava kirlenmesi ve bunun 

çevreve etkileri. 
• Kirli suların su ve topraktakı canlılara etkileri. 
• Kirli sularla vopılan tarımsal sulamanın toprak kalitesini bozması . 

• Topraktaki kirleticilerin bitkilere vopacoÇ)ı olumsuz etkiler. 
• Bitki bünvesindeki kirleticilerin insan ve havvan saÇılıÇıı üzerine etkileri. 
• SaÇılıksız kentleme ve sonavileşmenin doÇ)al flora ve faunada varatacoÇıı so

runlar. 
• GAP'ın alt projelerinın uvgulamavo geçmesivle ortava çıkacak muhtemel çevre 

sorunları: 

- Hatalı sulamanın voı açacaÇıı tuzlanma ve tarım alanlarının kavbı . 

- Sulu tarıma geçilmesivle artacak gübre ve tarımsal ilaç kullanımının yora-
tacoÇıı sorunlar 

- Sulama ve baraj göletlerinın etkisivle iklim deÇıişmeleri ve bunun çevreve 
etkileri 

- Sudan kavnaklanan hastalıklarda artış, 

- Su ka li tesindeki olumsuz deÇıişme ler. 
- Su hidrolojisindeki deÇıişmeler . 

2 



3- ÇALl$MANIN AMACI 

l . Proje a lanı içerisindeki mevcut flora ve fauna kaynak larının envanterinin çıka
rılması (mevcut durumun saptanması. nadir ve vok olmaya yüz tutmuş türlerin belırlen
mesi, mevcut koruma önlemlerinin belirlenmesi. vb. ). 

2- Hava. su. toprak. katı atık ve gürültü kirliliklerinin bovutlorını ve kirletici kay
nakları tesbit etmek üzere 

Hava. su. toprak. katı atık ve gürültü kirlilik haritalarının çıkarılması. 

Sulama. gübreleme ve tarımsa l ilaçlama sonucu toprak kirlenmesinin yarato
ca~ı flora/fauna değişikliklerinin saptanması. 

Proje olanında GAP ile beklenen sonovi. tarım ve alt vopı projelerinin tesbit 
edilerek bunların çevreye etkilerinin belirlenmesı. 

Proje olanında işletmede olan baraj ve hidroelektrik sontrollorı ve sulama 
projeleri ile oluşacak sosyo-ekonomik gelişmenın hava. su. toprak kovnaklo
rına ve mikro-iklim şortlarına etkilerinin tesbit edilmesi ve herbir durumda. 
kalkınma hedeflerine ters düşmevecek şekilde olumsuz etkileri azaltıcı öneriler 
getirilmesi. 

3. Proje olanında çeşitli istasyonlarda ölçülen çevresel porometrelerın düzenlı iz
lenebilmesi için uygun bir izleme-değerlendirme modelinin oluşturulması 

GAP içınde ver olan Diyarbakır ve vöresinde. ileride gerçekleştirilecek sulama 
uygulamaları sonucu. oldukça geniş bir arazi parçasının ekosisteminde büyük değişık
likler o lacaktı r . Sonuçta vörenin canlı hayatı büyük değişi k l iklere u~rovobilecek. bazı bitki 
ve hayvan türleri ortadan kalkabilecek. bazı larının populasyonundo deÇ)işiklikler olabi
lecektir. 

Yörenin ekosistemindeki de~ışikliklerin belirlenebilmesi flora ve faunanın ayrıntı lı 

bir şekilde tesbi tini gerektirir. Bunun için öncelikle mevcut durumun belirlenmesi gerek
mektedir. GAP'ın uvgulonmosıylo yörede oluşacak göller. sulama. gübreleme. ilaçlama. 
toprak kirlenmesi ve GAP yatırımları sonucu mevdono gelecek ekosistem de~işiklikleri 
sonucu bazı türler vovgın hole gelecektir. Bunların bazıları yararlı. bazıları ise zararlı 

olabilecek. bazı türlerin ise yokolma durumu ortovo çıkacaktır. 

GAP Master Planı çalışması sonuçlarına göre Divorbokır ilinin 1985 vılı toplam 
nüfusu 934.505 olup GRP'ın gelışme sevri ile 2005 yılında 1 .831.085'e ulaşması 

beklenmektedir. Diyarbakır şehir merkezinin 817 ha olan şehir olan ı . rıüfus gelişmesi ıle 

2005 yılında 2.234 ho'o çıkacaktır. Doloy ısıvlo meydana gelen bu büvümenin şehir ve 
kır toprakları üzerine olan etkileri ve sanayileşmenin hızlanması ile oluşacak ek etkiler 
de gözönüne olındıÇ)ındo. şehrin mevcut çevre sorunlarının iki katına çıkoco~ı beklen
mektedir. 
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4. iLK DEGERLENDIRMELER 

4.1 . YÖNETiM 

4.1 . 1 . VERi TOPLANMASI 

• Dicle Üniversitesi (evre sorunları Uygulama ve Arostırma Merkesi (DÜCAM) 
kitopl ı<)ı. 

• YÖK ve Üniversite Kütüphaneleri. 

• T.C.Kültür Bakanlı<;ıı Milli kütüphane yayınlarından olan 'GAP Bibliyogrofvosı. 
Kitap-Makale-Haber. Ankara. 1 990' adlı kitapta ver olan kaynaklar. 

• TÜBİTAK-TÜRDOK'don sağlanan 'Veterinerlik ve Hovvoncılık Araştırma grubu 
(GAP Projeleri)' ile 'GAP'lo ilgili Sempozyum Kitapları Listesi' taranmış; 

• T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkiletı tarafından vovınlonon 'GAP Master 
Plan ı ve Ekleri' ile T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkonlı<)ı 
tarafından yayınlanan "GAP Bölgesel Ulaşım ve Altvop ı Geliştirme Colısmosı 

Projesi Ö n Etüd Raporları". 

• Avrıco alt gruplarca. bölgesel veri ve ölçüm sonuçlarını so<;ılomak üzere DİE. 
DSİ. DMI. Belediye, il Sa<)lık Müdürlü<;ıü. Köy Hizmetle ri . Zirai Kuruluşlar. Ticaret 
ve Sonovi Odası gibi bölge komu kuruluşları ile ilişki kurulmuştur. 

4.1 .2 GELECEKTE YAPILfKAK iSLER 

• Bir vondon yeni kaynaklar tarama ve veri toplama faolivetleri sürdürülürken. 
özellikle şimdiye kadar incelenmemiş ve kirl iliği ö lçülmemiş ve/ya do flora
founosı araştırılmamış il ve ilçelerde belirlenecek istosvonlarda bizzat ölçüm ve 
incelemeler yapılacatır. 

• İhtivoç duvulan çeşitl i ölçüm a letleri satın alınacaktır. 

• Özellikle flora / fauna ça l ışmalarında. başka üniversitelerdeki uzman kisilerin 
bilgi ve değerlendirmelerine başvurulacaktır. 

4.2 su KIRLILIGI 

Su kirliliğine etki eden etmenler Tablo 3.de sıralanmıştı r . Güneydaju Anadolu 
Bölgesinin doğu vorısında Dicle Nehri ve kollarının yer oldı<)ı 57.614 km2 lik drenaj 
o lanına Dicle hovsosı denmektedir (Hari ta 2). Bu havza Türkive vüzölcümünün % 7.4 
ü kadardır. Havzanın yıll ı k ortalam vo<)ış potansiyeli 46.898 milvor m3 . yıllık ortalama 
toplam debisi ise 21.224 milyar m3 o larak hesap lanmıştır. 

Genel likle nüfus yoğunluğunun ülke ortalamasının altında o lduğu. sanayileşmenin 

henüz yavgınlaşmodığı. birkaç verimli ovanın dışı nda yoğun tarımın yapılmad ığı ve 
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akarsuları n büvük debileri nedenivle vüksek seyrelme potansiveline sahip oldu~u proıe 
a lanında bugün için diÇıer hovzolarımızla kıyaslanabilecek bir su ki rlenmesının olmovo
ca~ı açıktır. Ancak GAP'ın gerçekleşmes i ile birlikte çevresel sorunlar da boşlovoca~ın
dan. şimdiden bazı su ka lite vzrilerinin saptanması geretmektedir. 

DSİ Divarbak ır Bölge Müdürlü~ü Su Laboratuvarlarında Dicle nehri bovunco de~işik 
yerlerden alınan su numunelerinde Bullanıklık. Renk. Koku-Tod. iletkenlik. pH. Toplam 
Tuz. Toplam Sertlik. Geçici Sertlik, Kalıcı Sertlik. Buharlaştırma Kalıntısı . Organik Madde. 
Kalsivum. Magnezyum. Amonvum. Sodyum. Potosvum. Karbonat. Bikarbonat. Klorür. 
Sülfat. Nitrit. Nitrat. Fosfat gibi analizler rutin o larak vapılmoktad ır. DSİ leme Suvu ve 
Kanolizasvon Dairesi Başkonlı~ı ile vapılan bir protokolle. bu veriler elde edilerek 
projenin ileriki aşamalarında sunulacaktı r. 

Dicle nehrindeki aGı r metal kirlıli~i aç ısından vapılon çal ışmalarda. başlıca kirlilik 
kayno~ı olarak Etibank Ergani Bakır ışletmesi atıkları gözükmektedir. Proje olanında ver 
alan ve foolivette olan baraj gölleri ile ilgili kirlilik verilerine rastlanmamıştır. Bu veriler 
sözkonusu proje çerçevesinde bel ırlenecekt ir. 

Su kirlili~inin incelenmesi. akarsular ile içme suvu ve otıksu lar kategorilerinde in
celenerek d~erlendirilecektir. 

4.3. HAVA KIALILIGI 

Hava kirlil iÇıine yol acon etmenler. Tablo 4.de sıralanmıştır. Proje alanında ver alon 
Diyarbakır, Batman. Mardin, Siirt ve Sırnak illerinde hava ki rl i liÇı i parametrelerinden kü
kürt dioksit ve partikül madde de~erleri . tüketi len vokıt cins ve miktarları. vokıt ve araç 
cınsıne göre motorlu kara taşıt sayıları il. ilçe ve köv nüfusları ile birlikte d~erlendiril
mektedir. 

Dikkati çeken 'en önemli konu, hava ki rle tici ler olarak bilinen azot oksitler. karbon 
monoksit ve hidrokarbon emisyonlarının hiç ölçülmemiş oldu~udur. Motorlu koro taşıtları. 

başta hava ki rl i l iÇı i o lmak üzere enerji israfı . kent koro u laşımında kalabalık . gürültü. 
cevre arazileri kirletme gibi sorunlarla çevreye zarar vermektedir. 1989 yılı verillerine 
göre Türkiye'de kayı tlı motorlu taşıtların % 4.34 ünün GüneydoGu Anadolu Bölgesinde 
bulunmasına karşı l ık son yıllarda bölgedeki motorlu taşıt sov ıs ında hızlı bir artış ya
şanmaktadır. 

Kent hava ki rli liGinde önemli bir yeri o lan kükürt dioksit (S02) . meteorolojik pa
rametrelere boÇı l ı o larak ya do~ılmokta yada atmosferde kükürt trioksite (S03) yük
seltgenerek havanın nemiyle birleşmesi sonucunda asit yo~muru şeklinde yeryüzüne geri 
dönmektedir. 

Proje olanındaki en büyük yerleşim merkezi olan Diyorbokır'ın kent merkezinde hızlı 
nüfus artısı. düzensiz kentleşme. olumsuz meteorolojik etkenler ve topogrofik yapı ile 
özellikle kalitesiz soba-kalorifer yakıtı tüketimine bo~lı olarak son yıllarda çok büyük bir 
hava kirlili~i yaşanmaktadır. 
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l 988/89 kıs döneminde Diyarbakır' do S02 oranı 197 µg/m3. duman oranı l 86 
µg/ m3 olarak ölçülmüş. 1989/90 kıs döneminde ise S02 ve duman de<jerleri sırasıyla 
491 ve 289 µg/ m3 bulunmuştur. Türkiye standartlarına göre kısa vadeli sınır deÇıerler 
S02 için 400 µg/ m3. duman için 300 µg/ m3 olup uzun vadeli sınır de<jerler her iki 
parametre için de l 50 µg/ m3 dür. DİE tarafından l 989/90 kıs döneminde. havası en 
kirli olan ilimizin Diyarbakır olduğu belirtilmiştir. 

Hava kirlenmesinin en büyük nedeni. ısınma amacıyla yakılan fosil kökenli yakıt

lardır. Diyarbakır'ın enerj i altyapısında. genellikle konutlarda küçük kapasiteli düşük ve 
orta kalitede yakıtlarla çalıştırılan soba ve kazanlar büyük çoGunluktadır. Genellikle kok 
ve tos kömürü için geliştirilmiş bu yakma sistemlerinde asfaltit ve linyit yakılmaya çalı

şılmaktadır. Üstten yakılması gerekilen teknik dizaynı gere<)i alttan yakılan soba ve 
kazanlarda asfaltit ve linyit yanarken sıcak gazlar yakıt içindeki uçucu hidrokarbonları 
da beraberinde sürükleyerek. bacalardan siyah bir dumanın çıkmasına yol açmaktad ı r. 

Bu nedenle bu tür yakma sistemlerinde hava ki rliliği kontrolü güçleşmekte. temiz yakıt 

kullanımı başlıca çözüm olarak ortaı,ıa ç ıkmaktadır. 

Hava kirliliGini etkileyen bir diGer faktör. yakıtın kirletme özelliGi olup bu da ı,ıak ı tın 

yapısal olarak içerdiği kirletici maddelerin oran larına bağlıdı r. Toz emisyonlar yakıtın kül 
oranına. S02 emisı,ıonu kükürt oranına. NOx emisyonu ise azot oranına baGlıdır. 

Diyarbakır'da hava kirl iliGinin temel nedeni. katı yakıt olarak yaygın şekilde kul
lanılan asfaltittir. Asfalti tin Türkiye enerji bi lançosundaki ku l lan ım payı % 0.6 olmasına 
karşılık bölgedeki kullanım payı çok yüksektir. Kül yüzdesinin % 45 e varması . petro l 
kökenli olması ve ı,ıüksek kükürt içeriGi gibi özellikleri. asfoltitlerin havayı kirletme bo
yutunu çok arttırmaktadır. 

Siirt. Sı rnak. Mardin ve Hokkarı il sı nırları içerisinde yoklasık 72 milyon tonluk as
faltit rezeNi bulunmaktadır. TKİ tarafından Güneydeğu Anadolu asfaltitlerinin üretim 
hedefi 700.000 ton/yıl olarak belirlenmiştir. 

Asfaltit kömüründe yaklaşık %5 oranında yanabilir kükürt bulunmaktadır. Buna göre 
yakılan her l 00 ton asfaltit. atmosfere l O ton kükürt dioksit gazı verecektir. Ayrıca % 
40 dolayındaki kül oranı nedeniyle. özellikle yakma başlangıcında bacalardan atmosfere 
salınan partikül madde miktarında çok büı,ıük artışlar olmaktadır. 

Güneı,ıdoGu Anadolu'do boşta Diı,ıorbakır gibi bazı merkezlerde asoltitten kaı,ı

naklonon hava kirlil iGinin önlenmesi için asfaltitin yakacak o larak kullanılmasından vaz
geçmek gerekmektedir. 1990-1991 kış mevsiminde resmi ve özel binalarda ısınma 

amacıyla asfaltit ı,ıokılmasının ilgi lilerce ı,ıasoklanorak düşük kükürt içerikli ve kaliteli 
kömür saGlonması ve soba/kalorifer yakma sürelerinin kısa ltılması sonucu. bir önceki 
döneme göre ölçüm sonuçların ın daha düşük düzeyde çıktıÇ)ı görülmüştür. Ancak tüm 
önlemlere raÇ)men ı,ıine de kente koçak kömür girişi engellenememektedir. 

Trafik kökenli kirleticilerin emisı,ıonu. kul lanılan yakıta. motorun özelliklerine mete
orolojik koşullara. ı,ıol ve trafik düzenine bağlı olarak deGişmektedir. Proje olanının en 
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fazla trafik kırli l iG i ne maruz sehri olan Dıyarbakır'do Trafik Bölge MüdürlüGü'nden alınan 
bilgiye göre 30.8. 1992 tarihinde kayıtlı o lan araç sayısı 29435 dir. 1990 yılı kayıtlarında 
aynı sayı 14838 dir. Araç sayısı nın Diyarbakır'da iki yı lda iki katına çıktıÇ)ı onlosılmok

tadır. 

Birim olanda hızla artan nüfus ve konut sayısı ısınma koynakl ı hava kirliliÇ)inin. ortan 
tas ı t sayısı ıse trafik kökenli hava kirliliG inin yoGunlosmosıno yol açmaktadır. 

Proje olanında Diyarbakır ili Ergani ilçesinde ve Mardin ili Ömerli ilçesinde olmak 
üzere iki adet çimento fabrikası bulunmaktadır. Bunlar. basta partikül kirliliGi olmak üzere 
çevre kirliliÇ)ı yaratmaktadı rlar. 

Proje olanında oldukça çiddi boyutlarda hava kirliliÇ)ine sahip illerden biri de 
Batmon'dır. Sehir merkezindeki Tüpros Rafinerisi eski teknolojisi ve konumu nedeniyle 
özellikle hidrokarbonlar açısından kirlilik odaGı durumundadır. 

4.4. TOPRAK KIALILIGI 

Toprak kullanımını azaltan etmenler Tablo 5.de. toprak kirliliGine yol açan etmenler 
ise Tablo 6.do verilmistir. 

Diyarbakır ve yöresinde seçilen 29 istasyondan alınan toprak örneklerinde fıziksel 
ve kimyasal analizler yapılmıstır. Bu örneklerde kum. silt. kıl. organik madde. kireç ve 
tuz yüzde lerı ile tekstür sınıfı. pH. P. deGisebilir katyonlar (Na. K. Ca. Mg) ve katyon 
deGisim kapasiteleri belirlenmistir. 

Dicle havzas ı topraklarında makro ve mikro element analizleri yapılarak toprak 
kirliliÇ)inin boyutları saptanacaktır. 

Tarımsal alan ları n genisletilmesi sın ı rlı o lduGundon. birim olandan daha çok miktarda 
üretim saÇılonmas ı için basvurulon yollardan biri de tarım ilaçlarının kullanılmasıdır. 

Tarımsal mücadelede kullanılan pestisitler ( insektisit. fungusit. herbisit. vb.) yaban 
hayatı . çiftlik hayvan l arı . toprak ve toprak mikroflorosı . su ve dolayıs ı yla insan soÇ)l ıÇ) ı 

açısından gözardı edi lemeyecek kadar önemli olumsuzluklar yaratmaktadı r. Bunlar canl ı 

bünyede mutajenik. karsinojenik ve toksik etkilere sahip olabilmektedir. Özellikle uzun 
süre parçalanmadan doGada kalabilen organik klorlu insektisitler. çevre kirliliÇ)i açısın

dan önemlidir. (Tablo 7). Ülkemizde pestisit kullanımı son yılla rda artıs göstermekle 
birlikte. birim olanda kullanılan pestisit miktarı bakımından pek çok ülkenin (örneÇ)in 
A.8.D .. Japonya. İsviçre. Almanya) oldukça gerisindedir (Tablo 8.) . Ayrıca GüneydoÇ)u 
Anadolu Bölgesi. tarım ilaçlarının en az kullanıldıÇıı bölgelerden biridir. 

Pestisitlerle kirlenmis topraklar su sorunlara yol açabilirler: 

• Pestisitlerle kirlenmis topraklarda yetisen ürünler pestisit kalıntılarını kökleriyle 
topraktan alarak. bu ürünlerı yiyen insan ve hayvanlara geçirebilmektedir. 
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• Topraktaki mikroorganizmalar, pestisitlerden zarar görebilmektedir. 

• TopraÇıın verimlili~ini arttırmada rol oynayan solucanlar pestisıtlerden önemli 
ölçüde zarar görürler. 

• TopraÇıa kavuşan pestisitler. topraktan süzülerek yeraltı sularına yada buhar
laşarak atmosfere korışmoktodırlor. 

DDT gibi bazı organik klorlu pestisitlerin kullanımı ülkemizde 1971 de yosoklon
mışso do. özellikle Güneyd~u Anadolu Bölgesinde ve özellikle de süne zararlısına karşı 
hala kullanılmaktadır. Örn~in 1981 yılındı yalnızca Diyorbokır'do 1375 ton QDT kulla
nılmıştır. Ancak bu grup ilaçların bölgedeki kalıcılık durumları konusunda bugüne kadar 
yalnızca Diyarbakır ilinde bir çalışma yapılmış ve hasat sondası bu~doydo somon ve 
tanede DDT ka lınt ı larına rastlanmıştır. Bu çalışma dışında gerek klorlondırılmış hidrokar
bon bileşik lerinin. gerekse günümüzde kullanılan di~er grup tarım ilaçlarının toprak ve 
bitkilerdeki kalıntıs ı konusunda herhangi bir çalışma yapılmam ıştır . 

4.5 KATI ATIK KIRLILIGI 

Türkiye'de katı atıkların bertaraf edilmesi. genelde ilke l şekilde arazi doldurma 
yöntemiy le yapılmakta ve bunlar hava -su-toprak kirlenmesi yaratmaktadır. Bunlardan 
toprak kirlenmesi önem taşır ve bir araziyi zehirli maddelerden arındırmak çok güç ve 
masraflıdır . 

Evsel katı atıklar. toplam katı atık içinde küçük bir bölüm oluşturmasına raÇımen . 

so~lık acısından önemli kategori lerden biridir. Patlayıcı, zehirli ve radyoaktif endüstriyel 
atıklar. mezbaha ve et kombinası atıkları ile hastane atıkları özel önem taşımaktad ır. 

Geri kazanımı çok zor. hatta imkansız olan PVC türü plastikler doÇıol ayrışıma uÇıromo
dıklorındon önemli bir çevre sorunu oluşturmaktadırlar. Plastik türü çöplerin, geri kozo
nılobilenler ve kozanılomoyonlar şekl inde ayrı ayrı toplanması ise çok zordur. 

Diyarbakır. Batman. Mardin. Siirt ve Sımak illerindekı katı atık sorunu ile ilgili olarak 
Diyorbokır'do Belediye. GAP Belediyeler Birli~i. Dicle Üniversitesi Cevre Sorunları Uy
gulama ve Araştırma Merkezi (DÜ(AM). Et ve Balık Kurumu ve İl So~lık MüdürlüÇıüne. 
Mordin'de Belediye Boşkonlı~ı'na. Batman'da Belediye Boşkonlı~ı. TPAO. TÜRPAS. 
Meslek Yüksek Okulu ve Devlet Hostanesi'ne gidilerek bu konuda kaynak araştırılmış. 
ilgililerle görüşülerek katı atık miktarları . boşaltım yerleri ve katı atık (çöp) taşıma im
kanları konusunda bilgi alınmıştır. 

Proje olanındaki illerle ilgili katı atık konusunda elde edilebilen tek kaynak 'GAP 
Bölgesel Ulaşım ve Altyapı Geliştirme (alışması Projesi Ön Etüd Raporları' kapsamındaki 
katı atık ile ilgili bölümler olmuştur. Proje olanına giren illerde c«Ju yerde katı atık 

biriktirmede kullanılan kaplar yetersiz ve saÇılıksız: katı atık toplama ve boşaltım araç ları 

yetersiz. uygunsuz ve ilkel; toplama hizmeti düzensiz: katı atık boşaltım yerleri yetersiz. 
uygunsuz ya do soÇı lıksızd ır. 
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Bu nedenle buralardaki katı atık toplama ve bertaraf etme islemleri 'Katı Atıkların 
Kontrolü YönetmeliÇıi" ne uı,ıgun hole getirilmelidir. 

4.6. GÜRÜLTÜ KIRLILIGI 

Gürültü ki rliliÇıine yol açan etmenler. Tobol 9. da sırolonmıstır. 

Diı,ıarbok ır ve yöresinde gürültü kirlili Çıi ile ilgili olarak ı,ıürütülen araştırmanın ilk 
osomasında ilgili kuruluslarla temasa geçilerek veri top lanmış ve mevcut durum sop
tonmaı,ıa çal ışılm ıstır. Proje alanındaki illerle ilgili gürültü kirl i liÇıi konusunda herhangi bir 
yayına rastlonmomıs. yalnızca Cevre SaÇı lıÇıı Müdürlükleri'nin gürültü ölçüm deÇıerleri elde 
edilebilmiştir. 

Diı,ıorbokır. Mardin ve Siirt'te trofiÇıin. ticarethanelerin ve sanayinin yoÇıun olduÇıu 

yerlerdeki ön ölçümlerde hissedi lir yükseklikte bir gürültü düzeı,ıinin varlıÇıı saptanmıştır . 

4.7. FLORA ARASTIRMASI 

18. ı,ıüzı,ıı ldon itibaren Türkiı,ıe'nin çesitli yörelerine ı,ıopılon botanik gezilerinde en 
az ı,ıeri Güneı,ıdoÇıu Anadolu Bölgesi isgol etmiştir. Proje kapsamındaki illerde bitki 
toploı,ıon ve deÇıerlendiren ilk araştırıcılar sunlardır: K.G.T. Kotschy 1840-1850 ı,ııllarında 
Siirt'ten: H.C Haussknecht 1865 Diı,ıorbok ır'don; H. Hondel-Morzetti 191 O'da Diı,ıarbokır. 
Siirt ve Cizre'den: F.Nobelek 191 O'do Siirt ve Mordin'den: J.Frödin 1936 do Diı,ıorbokır 
ve Siirt'ten ve A.Huber-Morath ise Mordin'den 

1938 den itibaren P.H.Davis ve arkodoslorı Güneı,ıdoÇıu Anodolu'nun doÇıu kesi
minde (proje alanında) araştırma ı,ıoparok l 954'de Diı,ıorbokır ve Siirt'ten. 1957'de ise 
l.C Hedge ile birlikte Diyarbakır ve Mardin'den bitki toplamışlardır. 

Davis kendinden önce ve kendi tarafından toplanan bitki teshis ve ı,ıaı,ıılışlorını 

ortaı,ıo koı,ıon ' Flora of Turkeı,ı ond the Eost Aegean lslond' (Türkiye ve DoÇıu EÇıe 
Adaları Florası) adlı 9 ciltlik ünlü eserini 1965-1985 ı,ıılları arasında yayın lamıştı r. 

Bu eserin yayınlanması. Türkiye'deki Üniversitelerin ve herbaryum sorumlularının 
çal ışmalarını özendirmis ve çok soı,ııda yeni bitki örneÇı i toplanarak yeni toksonlar ve 
yeni ı,ıoı,ıılış olanları saptanmıştır. Böı,ılece 1988 yılında Flora of Turkey'e bi r 'Supple
ment' cilt daha eklenmistir. 

Flora of Turkey'deki koı,ııtloro göre proje olanına giren illerden toplanan bi tkilerin 
toplam toksan (tür. alt tür ve varı,ıete) sayıları Diyarbakır (415) . Mardin (760) ve Siirt 
( 46 7) şeklindedir. Batman ve Sırnok. Flora of T urkeı,ı'in ı,ıoyınlanmosındon sonra il sta
tüsüne girdiklerinden. bunlar Flora of Turkey'de Mardin ve Siirt illeri içerisinde bulun
maktadır. 

Flora of Turkey'in yoı,ıınlonmosı sırasında ve ı,ıoı,ıınlondıkton sonra çeşitli araştırıcı

larca 1966-1992 ı,ııllorı orasında ı,ıoı,ıınlanon makalelerin titiz bir seki lde taronmasıı,ılo 
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saptanan ek takson sayıları ise Diyarbakır (l 57). Mardin(49) ve Siirt (87) seklindedir. 
Böylece bu illerden toplanan ve 1992' ye kadarki tüm yayınlarda saptanan toplam 
tokson sayısı Diyarbakır (572). Mardin (809) ve Siirt(554) seklindedir. Ancak bölge 
florasının daha do<jru bir şekilde tesbit edilmesi amacıyla . teshisi henüz yapılmamış 
bitkilerle daha sonra toplanacak bitkilerin do dajerlendirilmesi gerekmektedir. 

Güneydo<)u Anadolu Bölgesi floristik açıdan en az arastırılmıs bölgelerden biri 
olmasına karsılık bitki türleri yönünden oldukça zengindir (Tablo 10). 

GAP'ın tamamlanmasıyla ekosistemde meydana gelecek dajisikliklerden dolayı 

bugün bu a lanlarda yaşamakta olan pekçok endemik yada tehdit altında olan bitki 
türleri yok olabilir. 

Bölge. birçok bitkinin özellikle tarım bitkilerinin gen merkezi olarak kabul edil
mektedir. Sosyal yapının az gelismis olmasından ötürü halen pekçok bitki halk arasında 
ilaç olarak kullanılmaktadır. 

Endemik ve tehdit altındaki bitkilerin gelecekte yok olabileceği düsünülerek. bun
ların toplanması ve bir botanik bahçesinde korunması gereklidir. 

1974 yılında Dicle Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Dicle Üniversitesi Herbar
yumu (DUF) da Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Herbaryumdoki bitkilerin sayısı 

bugün 6994 dür. Bu bitkilerin bir kısmının teshisi yopılmıstır. Buradaki bitkilerin çoÇıunluÇıu 
GüneydoÇıu Anadolu Bölgesi'ndendir. Herboryumda yer a lan ve proje olanında yer alan 
illerde toplanan bitki toksonlarının illere göre dağı l ımı Divarbak ı r (445). Mardin (97) ve 
Siirt (48) seklindedir. Mevcut duruma göre DUF doki bitkilerin pekçoğu teshis edilmemiş 

durumdadır. Tüm bitkilerin teşhisleri tamamlandığında literatürde tesbit edilenlerle DUF 
dokilerin arasında ne kadar fark bulunduÇıu. eksik bitkilerin sayısı. tehlike altındaki tür
lerden bulunanlar ve yeni taksonlar saptanabilecektir. Tehl ike altındaki bitkilerin gerekli 
herbaryum örneklerinin yonısıro.c:anl ı örnek ve tohum do toplanacak. resimleri çekile
cektir. Ayrıca proje o lanında yayılan tüm bitkilerin bibliyografvası hazırlanacaktır. 

DUF daki bitkilerin bir kısmı. eskiden bu herboryum için bitki toplomıs. Dicle Üni
versitesi'nde kadrolu olarak çalısmıs olan ve halen boska üniversitelerde görev ı,ıapan 
bazı arastırıcılar tarafından buradan ayrılışları sırasında götürüldüğünden eksik bulun
maktadır. Bu eksikliklerin giderilmesine çalısılacoktır. 

4.8. FAUNA ARASTIRMASI 

Proje alanına giren illerden daha önce toplanan founistik örnekler üzerıne yazılan 
bazı makale. kitap. tez ve araştırma raporlarında belirtilen tür. alttür ordo ve familyaları 
gözönüne alınarak çolısmoya boslanmıstır. 

Literatürde fauna çolısmalarının daha çok belirli gruplar üzerinde yoğunlaştığı. bazı 
gruplarda ise hiç çalısma yopılmadıÇıı belirlenmistir. Bazı çal ışmaları elde etme çabaları 
sürmektedir. İ leriki asamolordo. komsu bölge ve ülkelerde vopılan benzer çalışmalar da 
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de<)erlendırilerek. GünevdoÇıu Anadolu Bölgesi 'nde varolabılecek bazı türler hakkında 
ıpucları elde etmeve çolısolacaktır. 

Dıcle Üniversıtesi Fen-Edebivat Fakültesi BivoloJi Bölümü bünvesinde bulunan mü
zede. Güneı,ıdoÇıu Anadolu Bölgesinın cesitl ı verlerınden toplanm ış bel irli gruplara aıt 
örnekler ver almaklodır . Bu örneklerın teshisı ve modern müze ı,ıopı sıno uvgun bir tarzda 
düzenlenmesi ca lışmolorı vürütülmektedir. 

İlk belırlemeler dohılinde. Prosobranchico ve Pulmonata (Mollusco). Hı,ımenoptera 
(lnsecta). Teleostei (Pısces). Rodentia (M ommolia) gruplarına a it iVi bir örnek serisi 
bulunmaktadır. Bunlar uvgun vöntemlerle veniden ele alınarak düzenlenecektir. 

Fauna ıle ılgili olarak ı,ıapılmış tüm çalışmalar. diÇıer üniversite le rdeki uzmanların 
do desteÇıı ıle toporlonocok ve gerektıÇıinde hovvan gruplarına göre eksiksiz bır bıblı

vografva hazırlanacakt ır. 
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Tablo 1 . Proje Kapsamındaki Çevre Sorunları 

- Sanayi atıkları. 
- Sehir kanalizasyon suları. 
- Katı atıklar. 

- MadenciliÇ)e ve çeşitli sanayilere baÇılı su ve hava kirliliÇ)i. 
- Baraj göllerinde sedimentasyon. 
- Baraj gölleri çevresinde toprak koyması. 
- Nehir akış düzenindeki de(3işik l ikler sonucu nehir yataklarının alçalması ve nehir 

kıyılarının erozyonu. 
- Tarım ile kentleşme orasında toprak kulanımı çatışması. 

Tablo 2. Genel Bir Yaklaşımla Ele Alınması Gereken Çevre Sorunları : 

- Toprak erozyonu. 
- Yeters iz drenajın yol açtıÇıı su birikmesi ve tuzlanma. 
- Sudan kaynaklanan hastalık lar. 

- İklim de(3ismeleri. 
- Bitki örtüsü ve hayvan türlerinde ekolojik deÇ)işiklikler. 
- Aşırı gübre ve tarım ilacı kullanımının yarattı~ı su ki rliliÇıi. 

- Aşırı otlatma nedeniyle mera ve otlakların fakirleşmesi. 
- Nehir ve rezervuarlorda su kalitesinin düşmesi . 

- Arazi kullanım planlaması. 

Tablo 3. Su Ki rl iliğine Etki Eden Etmenler : 

1. Sanayi leşme. 

2. Kentleşme. 
3. Nüfus artışı. 
4. Gübre ve tarım ilaçları. 
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Tablo 4. Hava Kirliliğine Yol Açan Etmenler : 

l . Endüstri tesisle ri . 
2. Atmosferik özell ikler. 
3. Konutların ısıtılması (yüksek kükürt oranlı yakıt kullanımı. yakıt israfı . bina ısı 

kaybı. yakma bilgisi eksikliGi. topografya. meteorolojik o laylar. kent dokusu. 
yesil olan yetersizi i~i gibi faktörler). 

4. Motorlu taşıtlar. 

Tablo 5. Toprak Kullanımını Azaltan Etmenler : 

l. Erozyon. 
2. Toprakların tarımdısı amaçlarda kullan ı mı. 

3. KirliliGin yol açtıG ı arazi kayıpları: 

- Hava kirliliGinden kaynaklanan. 
- Kirli sulardan kaynaklanan. 
- Tarımsa l ilaç ve gübreden kaynaklanan. 
- (öp ve katı atıklardan kaynaklanan. 

Tablo 6. Toprak Kirliliğine Yol Açan Etmenler 

1 1 
l. Dengesiz 3. Hava kirlili~inin 5. 

gübreleme etkileri 
etkileri 

2. A~ır metaller 4. Kirli Suların 
ve iz elementlerin etkileri 
etkileri 
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Pestisitlerin 7. Di~er 

kirletici kirletici 
etkileri kaynaklar 

6. Maden işletmecili~i 
ve endüstriyel 
yerleşimin etkileri 



Tablo 7. Bazı Pestisitlerin Toprakta Kal ıcıl ık Durumları 

Pestisit Grubu 

Organik fosforlulor. 
karbamatlor 

2.4-D; Atrazine 

Klorlanmış 

hidrokarbon lor 

Cıva. arsenik ve 
kurşun bileşikleri 

Kalıcıl ık Durumu 

Kalıcı deÇıil 

Orta derecede 
kalıcı 

Kalıcı 

Sürekli kalıcı 

Kalıc ı lık Süresi 

1 - 12 hafta 

1 - 18 oy 

2 - 5 yıl 

.Hiç bozulmazlar 

Tablo 8. Planlı Kalkınma Dönemleri itibariyle Türkiye'de Pestisit Tüketimi 

Yıllar 

1963 - 1967 
1968 - 1972 
1973 - 1977 
1978 - 1982 
1983 - 1987 

Tüketim (x 1000 ton) 

22 - 23 
30 - 31 
30 - 31 
33 - 34 
38 - 40 

Tablo 9. Gürültü Kirliliğine Yon Açan Etmenler : 

1. Trafik gürültüsü (Karayolu. havOl,ıolu. demiryalu. vb.), 
2. Endüstri ve donanım gürültüsü. 
3. (evre gürültüsü. 
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Tablo 10. Bazı Önemli Bitkisel Fami lyaların Türkiye ve Güneydoğu Anadolu'daki 
Toplam Tür Sayı ları ve Güneydoğu Anadolu'daki Toplam Tür Yüzdeleri 

Güneydoğu Güneydoğu 

Türkiye'deki Anadolu'daki Anadolu' deki 
Toplam Tür Toplam Tür Toplam Tür 

Familya Sayısı Say ısı Yüzdesi 

Popoveroceoe 72 27 37.5 
Compositoe 1120 390 34.6 
Lobiotoe 520 139 26.7 
Lilioceo 388 111 28.6 
Boroginoceoe 291 106 36.4 
Scrophulorioceoe 455 123 27.l 
Rosoceo 245 96 39.6 
Leguminosoe 503 184 36.6 
Umbelliferoe 40 149 37.2 
Volerionoceoe 46 16 34.8 
Solonoceoe 35 14 40.0 
Cruciferoe 448 172 38.4 
Polygonoceae 59 29 49.2 
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