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BALIKESIR HAVZASI TABANININ TAŞKIN SORUNLARI 

Ayhan ÖZOGUL* 

ÖZET 

Bu araştırmada Balıkesir havzasındaki taşkın olayları, bu taşkınlar sırasında 
ortaya çıkan sorunlar ue çözüm yolları üzerinde durulmuştur. 

SUMMARY 

Flood Problems of The Base of Balıkesir Basin 

In this research, {lood incidents in Balıkesir basin, problems whice arise du· 
ring these f/oods and ways of soluing the m rırue been studied. 

GiRiŞ 

Anadolu'nun kuzeybatısında yer alan Balıkesir havzası Uzümcü ve Kille çayla
rının birleşmesinden meydana gelmiş olan Kocaçay ve tabilerinin sularını topladı~ı 

ve ayrıca, doğu kesimin de Simav çayı ve tabilerinin yerleştiği bir havza ni teliğinde

dir (Şekil : 1). Bu havzanın tabanını " .. . Balıkesir ovası ve buraya açılan taşkın ovala
r;ı ile Pamukçu ovası kaplamış ... " (ÖZOGUL, A. 1987: 1) olup, 27300 hektarlık bir 
alan oluşturmaktadır (Tablo: 1). 

Tablo : 1 
Balı kesir Havzası Taban ında Taşkınların Önlenmesi ile Kazanılahi lecek 

Arazi Miktarı {hektar olarak) 

Sorunlar giderildiğind-: 

Taşkın akarru yatağı Kazanılabilecek 

O VALAR Alanı Yatağı (Kanal-set) arazi miktan 

Balıkesir ov. 18250 1610 158 1452 
Yenice ovası 3150 1221 45 1176 
Hotaşlar ov. 1350 623 30 593 
Pamukçu ov. 21 00 897 24 873 
Macarlar ov. 1250 891 44 847 
Paşa ov. 1200 515 24 491 

TOPLAM 27300 5757 325 5432 

* Dr. ; Neca tibey Eğt. Fak. Coğr. A na bil. Dalı tJğr. Gör. 
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Şekil: 1 
Balıkesir Havzası Tabanının Taşkın Problemleri Haritası 
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YÖNTEM VE MALZEME 

Literatür taraması yanında , arazi çalışmaları ile inceleme alanının hidrolojik, 
jeomorfolojik ve ekonomik faaliyetleri gözden geç irilmiş ve bundan sonra genel bir 
sonuca ulaşılmaya çalış ı lmıştır. · 

HAVZA T ABANlNDA AKARSULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ 
VE TAŞKINLAR 

Havza tabanına yerle şmiş olan akarsu a~ı e ğim değeri son derece az olan bir 
yataktan akışlarını sürdürmektedir. örneğin , Ozümcü çayı ve Kille çayları % 0,1 -
0,19, Simav çayı ise % 0 ,11 - 0,22'1ik bir yatak eğimine sahiptir. 

Akarsuların taşkın yatağının genişliği ise 200-300 m. ile 3000 m. arasında 
değişmekte olup, Koca çayın yata~ı K. Bostancı köyü ile Çakmakköprü deresi ile 
birleştiği noktaya kadar " .. . saplanmış gömük menderes ... " (öZOGUL, A. 1987 : 
129) içinde ve 5-6 m kadar gömülmüş bir şekilde akmakta , bunun dışında ise akar
su a~ı yüzlek bir yatak şeklinde görülmektedir . 

Akarsu yatakları boyunca sık sık örgülü yatak, eski akarsu yatağı, burunset i 
depoları, kumluk alanlar ile art bataklıklara veya drene edilmiş art bataklı k lara 

rastlanır (Şekil: 1). 
Havzaya yerleşmiş bulunan akarsulara ait sürekli ve uzun süreli akım rasat 

sonuçları yoktur. Bu alanın büyük ölçüde sularını toplayan Koca çayın ortalama 
akım değerleri oldukça düşük o lup yıllık ortalama akım miktarı 10,681 m3 ,'sn'· 
dir1 • Koca çayda akım değerleri ya~ışın arttı ğı, buharlaşmanın azaldığı ve su faz
lası vermeye başladı ğı Aralık ayından it ibaren artmaya başlamakta ve Şubat ayında 

29,368 m 3 {sn'lik değeri ile doruk noktasına ulaşmaktadır (Şekil: 2·3). Mart ayın-
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Şeki/: 2 

Su Bilançosu 
Diyagramı 

ı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığ'ı E.İ.E. İdaresi Genel Direktörlüğ'ü ' · 
nün "Aylık Ortalama Akımlar Bülteni" nden (1935·1980 arası) alınmıştır. 
(E.l.E. Direktörlüğ'ü , 1983, Ankara). 
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Şekil: 3 
Koca Çay (Atnos Çayı)'nın Ortalama Akım Diyagramı 

dan itibaren yağışın azalması, buharlaşmanın artması ile birlikte akımda da bir azal· 
ma başlamakta ve Ağustos ayında 0,624 m3 /sn de~erine düşmektedir. Ancak aynı 
akarsu 1965 yılının Şubat ayında ortalama akımı " ... 107 m3 /sn ... " {ÖZOOUL, A. 
1987: 76)'ye çıkmış , buna karşılık 1972, 1974, 1977 su yıllarının A~ustos ayları~

da tamamen kurumuştur. 
Simav çayının yıllık ortalama akımı 21,476 m3 /sn olup, bu çayın rejimi de 

Koca çayın rejimine büyük ölçüde benzemektedir. Aralık ayında başlayan kabarına 

kış aylarında devam etmekte (Aralık : 26,293 m3 /sn, Ocak: 51,924 ms /sn, Şubat: 
48,685 m3 /sn) ve daha sonra akım düşmeye baş lamakta, A~stos ayında 3,022 
m3 fsn'lik de~er ile minimuma ulaşmaktadır ( Şekil: 4). Ortalama akım 1960 yılının 
Ocak Ayında 119,5 m 3 /sn'lik b!r değer göstermiş bulunmaktadır. 
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Şekil: 4 
Simau Çayının Ortalama Akım Diyagramı 

Bti duruma göre Balıkesir havzasında yer _alan akarsular ikiimin büyük ölçüde 
etkisinde kalarak gelişmiş birer " ... Ya~murlu-Akdeniz rejimi. .. " {ÖZOOUL, A. 
1987: 76) akarsuyudur. 
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Havza tabanın l'a yer alan diğer akarsularla ilgili akım rasatları Balıkesir D .S.İ. 

Bölge Müdürlüğü'nce yapılmış olup, bu ölçümler genellikle 3-4 yıllık rasat değerleri 

durumundadır. 

İnceleme alanında yer alan akarsularda akım rasat sürelerinin çok kısa olması 

nedeniyle taşkın frekansları hakkında sağlıklı bir sonu ç edinilememekle birlikte, bu 
rasat lardan yararlanarak taşkınlann havzada ne şekilde gelişti ği konusunda bir fikir 
edinile bi lir. 

üzüm cü çayında 5-6 Mart ı 98ı 'de gelişen taşkın da 400 m3 /sn 'lik akım ölçül
müş olup, 5 Mart günü saat ı6.00 'daki ll m3 fsn'lik akım saat 20.00'de 330 m3 fsn, 
saat 22.00'de ise 400 m3 /sn 'li k akımla pik noktasına ulaşmış, saat 24.00'de ı30 m3

/ 

sn' lik değere düşmüş, 6 Mart günü 04.00 'de ise 50 m3 /sn 'lik akıma inmi ştir (Şekil: 
5 )2 . 
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Şekil: S 
Uzümcü Çayının, 5-6 Mart 1981 Taşkım Diyagramı 

KiJI e çayında ı6-20 Ocak ı98ı 'de gelişen taşkında ı6 Ocak saat ı6.00'da 
26 m3 fsn 'lik akımı , önce yavaş bir şekilde artı ş göstermiş, ancak ı 7 Ocak saat 
ı6.00'dan itibaren birden güçlenmiş , aynı gün saat .24 .00'de 360 m3 /sn 'lik değerle 
pik noktasına ulaşmı ş ve h ızlı bir şekilde tekrar kısa bir sürede normal akıma geçil
miştir (Şekil : 6) . 

Köteyli ( Kazıklı) deresi ll Ocak ı982 günü akımı 63 m3 /s'l 'lik değerle pik 
noktasına ulaşmış ve hızlı bir şekilde tekrar kısa bir sürede norr.ı.al akıma geçmiş

t ir (Şekil : 7). 
Simav çayı ve kolları ile beraber zaman zaman büyük taşkınlara sahne olmak

tadır. örneğin, ı5-ı 6 Ocak ı98ı 'de geli şen taşkın, 12-ı3 Ocak günlerinde Susurluk 
havzasına düşen kar yağışı ile beraber sıcaklığın da düşmesi sonucunda kar yerde 
birikmi ş , ancak ı 5 -ı6 Ocak'ta s ıcaklı ğın artı şı kar örtüsünü hızla eritmiş ve çok 
güçlü bir taşkının ortaya çıkmasına yol açmış tır . Bu olayda Kepsut köprüsündeki 
taşkın izleri dikkate alındı ğında akımın 2000 m3 jsn 'ye ulaşması ve taşkın sırasında 
ova köylerinin çoğunun sular altında kalmasına neden olmuştur. örneğin, Ovaköy 
sokaklarında suyun yüksekli ği ı ,5 m'yi bulmu ştur. 

2 Bu ve bundan sonra verilecek olan taşkın rasat sonuçları , Balıkesir D. S.İ. 25. 
Bölge Müdürlüğü'nün hidrometrik istasyonlarının ölçümlerinden alınmıştır. 
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Şekil: 6 

Kille Çayının 16-20 Ocak 198 1 Taşk ını Diyagramı 

Köteyl i deresi - D eği nne n boğaz ı 
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Şek il: 7 
K ötey li Deresindeki ll Ocak 1982 Taşkını 

TAŞKINLARlN ORTAYA ÇlKARDlGI SORUNLAR 

Havza tabanına ulaşan akarsular e~imi son derece az olan bir yatak içinde 
akınaya başlaması bol miktarda menderesler çizerek akışına, sık. sık yatak de
~iştirmesine ve bC:ylece eski akarsu yataklarının meydana gelmesine yol açmıştır 
(Şekil : 1). örne~in, K. BÖstancı köyünün 500 m kadar batısında ovaya giren üzüm
cü çayının bu kesiminde menderesler taşkınlar sırasında sık sık kopmaktadır. Bu 
alanda seçilen eski akarsu yatağı sayısı dörttür. Şu anda beşinci yatağını açmış, 

altıncı yatağını açmak için hazırlık yapmakta, bu dar alanda 20 hektar kadar arazi
nin tarım dışı kalmasına neden olmuş durumdadır. 

Epijenik boğazlar~ katett ikten sonra havza tabanına ulaşan Simav, üzümcü ve 
Kille çayları ve bunların tabileri eğimin son derecede azalması ile birlikte taşkın sıra

sında geniş alanlara yayılmakta ve böylece tanm arazilerinde kayıplara yol açmak· 
tadır. Balıkesi r ovası ile havza tabanındaki diğer ovaların art bataklık ve drene edi!· 
miş art bataklık alanları hariç tutulacak olursa, taşkın yatağı (subasan taban) top
lam· olarak 5757 hektar tutmaktadır (Şekil: 1, Tablo : I). Bu duruma göre havza 
tabanının % 21 'i taşkın tehdidi altında bulunmaktadır . 
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özellikle Simav çayı boyunca taşkın yatağı yer yer 2000-3000 m genişliğe 
ulaşmakta, bu yatak içinde sık sık örgülü yataklar , kum adaları ve 36 hektarlık alan 
kaplayan Çandır art bataklığı ile burunseti depoları niteli ğinde gelişmiş 764 hektar
lık bir yüzey kaplayan kumluk alan ları yer almış durumdadır (Şekil: 1, Tablo: Il). 

Tablo : ll 
Havza Tabanındaki Art Bataklı klar (hektar olarak) 

Drene edilm;~ 
OVALAR Art bataklık art bataklık Art bataklık TOPLAM 

Balıkesir Halalca-Yakupköy 2211 - 2211 
Balıkesir Ovaköy 1170 - 1170 
Balıkesir Ayşehacı 441 - 441 
Balıkesir Çandır - 36 36 

GENEL TOPLAM 3822 36 3858 

Havza tabanında taşkınlara bağımlı bir şekilde gelişmiş olan Halalca-Yakup
köy, Ovaköy ve Ayşehacı art bataklık ları D.S.İ. tarafından kısmen drene edilmiş 
olmakla birlikte gereği kadar toprakların yıkanamaması nedeniyle 3822 hektarlık 
bir alanda" ... tuzlu alüvyal topraklar ... " (öZOGU L, A. 1987: 87) gelişmi ş durum
dadır . 

Havza tabanında gelişen taşkınlar şu anda 5757 hektarlık alanı etkilemekle 
birlikte, kısmen drene edilmiş 3822 hektarlık art bataklıkları da dikkate alınacak 
olursa 9579 hektarlık bir alanda sorun yaratmakta olup, bu değer havza tabanının 
% 35 'ini oluşturur. 

Taşkınlar tarım arazilerinde ekili ürüne zarar vermenin yanında, yatak deği ş

tirmeler sırasında ova sulama sistemlerine de zarar verebilmektedir. örneğin , Ova
köy 'ün 300 m kadar kuzeyinde 3 kanaletin ayaklarını oymuş ve bu kesimde yıkıl
masına yol açarak sulamaya zarar vermiş durumdadır . Ayrıca taşkınlar yerleşmeler

de mal kayıplarına neden olabilmektedir. 

SORUNLARlN ÇÖZÜM YOLLARI VE SONUÇ 

Havza tabanındaki taşkın sorunlarını önleyebilmenin hiç şüphesiz ön koşulu, 
akarsul arın ovalara girme den önce anormal akım dönemlerindeki fazla suyunu depo
lamaktır ki bunu da baraj ile yapmak gerekir. Bu konudaKille çayı üzerinde İkizce
tepeler barajı inşa edilmekte, Köteyli (Kazıklı) deresinin Değirmen boğazı mevkiin
de baraj fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir. Bunların dı şında üzümcü çayı üze
rinde Tula epijenik boğazında, Simav çayı üzerinde ise Kaleli epijenik boğazında ba
raj inşası düşünülebilir. Bu her i)<i alanda da jeolojik ve jeomorfolojik yapı baraj 
yapımına uygun bir niteliktedir. Diğer taraftan akarsuların su toplama havzasındaki 
bitki örtüsünü güçlendirmek ve havza tabanında akarsuları kanal ve kanaletiere alın
ması yararlı sonuçlar verebilir. Ancak bu yol ideali olmakla beraber, oldukça pahalı 

ve uzun vadeli bir önlemdir. 
Bu durum gerçekleşene kadar özellikle, çiftçi akarsu kıyısında hızlı akış çiz

gisinin kıyıya çarptığı çarpak bölgesinde yöredeki malzemeden yararlanarak ucuza 
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mahmuz oluşturulabilir. öme~in, çarpak bölgesine aralıklı kazıklar çakıp arkasına 
çevredeki ağaçların budama artı~ı olan dallarını bastırıp, daha sonra üzerine bir 
miktar toprak atıp, havza tabanı çevresindeki andezit taş ocaklanndan traktörleri 
ile getirecekleri büyükçe taşları üzerine yerleştirebilirler. Daha sonra, korunan kesi· 
me söğüt, kavak ve benzeri a~açları dikerek ucuza kıyı koruması bir ölçüde gerçek

leştirilebilir. 
Burunseti depolarının birleşmesinden meydana gelmiş olan kumluk alanı 

meydana getiren kum ve çakıllar andezit, dazit, bazalt, kuvars kalkerlerden oluşmuş 
olması nedeniyle inşaat malzemesi olarak kullanılabilir. Bu alanda işletilen kum 
ocaklarındaki görünür kalınlı~ın ıo m, kapladı~ı alanın 764 hektar olduğu düşünü· 
lecek olursa yaklaşık 76.400.000 m3 kum ve ince çakıl potansiyelinin oldu~u söy
lenebilir. Ancak bu kum ocakları çevre sorunu yaratmayacak bir şekilde işletilmeli

dir. 
Akarsu aktınlarının barajlarla düzenlenmesi sonucunda, taşkınlar kontrol altı· 

na ahnaca~ından taşkın yatağı da ortadan kalkacaktır. Bu du.rumda akarsuların 
ortalama akım de~erleri dikkate alındığında Simav çayına 30 m, di~erlerine 20 şer 
m küçük (normal) yatak için, 20 şer m'de setler için bir yer ayrıldı~ında ise havza 
tabanındaki akarsular 325 hektarlık arazi kaplamış olacaktır (Tablo: III). 

Tablo : lll 
Balıkesir Havzası Tabanında Akarsu Yataklarının Durumu 

Sorunlar giderildikten Kanal-set yaptidığında 
Akanuyun sonra kapiayacağı alan kapi. alan 

Akanuyun adı uzunıuAu (km) (ha) {ha) 

Kille çayı 12 24 48 
Ozümcü çayı 15 30 60 
Çakmakköprü 12 (G'sı 24 48 
deresi sorunsuz) 
Koca çay ll 22 44 
Kaziklı der. 10 (2'si 20 40 

sorunsuz) 
Simav çayı 12 51 85 

TOPLAM 77 171 325 

Taşkın yatağı düzenlendi~inde ise 5432 hektar sulu tarım arazisi kazanılabile
cektir (Tablo: I) ki bu kazanıliıcak alan ı987 birim fiatianna göre akarsu kenannda
ki bir tarlanın ı hektarı asgari olarak ı5.000.000 TL.'sına satıldı~ı düşüriüldü~ünde 
toı>lam 8ı,4 milyar TL.'Iık değer elde edilmiş olacaktır. Ayrıca bu alana, çevrede 
yaygın bir şekilde üretimi yapılan dorriates ekildi~i varsayılacak olursa ı hektardaki 
verimi 50 ton, ı987 fiatı 50 TL./kg oldu~u düşünülecek olursa 271.600 tonfyıl üre
tım , ı3,580 milyar TL./yıl gelir elde edilmiş olabilecektir. Tarım arazisinde incele
me alanında yılda 2 ürün alındı~ı düşünüldUğünde elde edilecek kaynağın çok daha 
büyük olacağı kabul edilebilir. Bunların dışında sulama sisteminin daha düzenli hale 
gelmesi sonucunda havza tabanındaki verim bundan etkilenecektir. 
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Sonuç olarak şu söylenebilir ki ekonomik bakımdan bir takım gelişmeler gös· 
termiş olan Balıkesir havzası tabanında halen akarsular kontrol altına alınabilmiş 
durumda değildir. Bu nedenle hem toprak kaybı olmakta, hem de sulama sistemi 
istenebilecek düzeyde çalışamama tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
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