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ÖN SÖZ
Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak inşa edilen hidrolik yapılar,
doğal balık popülasyonları üzerinde menfi birtakım etkilere yol açabilmektedir.
Bu etkiler, bazen balık miktarının azalması, bazen de bir türün hiç
avlanamaması ya da neslinin tükenmesi şeklinde olabilmektedir.
Nehir
üzerindeki bu tür engeller nehir sürekliliğini de etkilemektedir. Bir nehir
sisteminin doğrusal ve yatay sürekliliği ekolojik bakımından hayati önemi
haizdir. Çeşitli maksatlarla hidrolik yapıların inşasının zorunlu olduğu
durumlarda, ekosisteme verilen zararın asgarî düzeye indirilmesi için balık
geçitleri inşa edilmelidir.
Balık popülasyonları, bütün biyolojik işlevlerini destekleyen sucul yaşam
alanının özelliklerine doğrudan bağımlıdır. Göçmen balıklar, üreme, yavru
balıkların büyümesi ve cinsel olgunlaşma gibi hayatlarının belirli dönemlerinde
farklı ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Bir akarsu üzerine baraj, bent ve regülatör
inşa edilmesi, balıkların membaa doğru göçlerini engelleyebilir veya
geciktirebilir, böylece yaşam döngüsünün belirli aşamalarında akarsu boyunca
hareket etmek zorunda olan türlerin azalmasına veya ortadan kalkmasına
sebep olabilir. Elde edilen tecrübeler, bu ve benzeri yapıların, anadrom (üremek
için denizden tatlı sulara göç yapanlar) ve katadrom (üremek için tatlı sulardan
denizlere göç yapanlar) balık türlerinin göçünü olumsuz etkileyen önemli bir
faktör olduğunu ortaya koymuştur.
Dünyadaki tatlı sularda 8 000 tür, denizlerde de 12 000 tür olmak üzere toplam
20 000 balık türünün olduğu ve bunların yaklaşık olarak 120 adedinin bu iki su
ortamı arasında düzenli olarak göç ettiği bilinmektedir. Ülkemizde denizalası,
mersin balığı, yılan balığı ve dere alası en çok bilinen göçmen balık türleri olup,
uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmış ya da ulusal koruma statüsü
getirilmiştir.
Ülkemizde ilk balık geçidi, 1939 yılında Seyhan Regülatörü üzerine, ikinci balık
geçidi ise, 1944 yılında Emirâlem Regülatörü üzerine inşa edilen havuzlu balık
geçididir. Görüldüğü üzere bu konudaki çalışmaların yaklaşık 75 yıllık bir
geçmişi bulunmaktadır. Bugün itibariyle DSİ tarafından inşa edilmiş 259
regülatörün 35 adedinde (3 adedi düzenlenmiş doğal göl ayağına inşa
edilmiştir) balık geçidi bulunmaktadır. Bu geçitler ve hâlihazırda inşa edilmekte
olan diğer bütün geçitler havuzlu tipte olup, nehirdeki balık faunası dikkate
alınmadan tip proje olarak inşa edilmişlerdir.
Son dönemde nehir tipi santral projelerinin hızla artması balık göçü ile ilgili
sorunların giderek artmasına sebep olmaktadır. Daire Başkanlığımızca bu tip
projelerin yoğun olarak uygulandığı Karadeniz Bölgesi’nde yapılan
incelemelerde; işletmede ve inşa hâlindeki enerji santrallerinde balık geçidi inşa
edildiği; ancak proje kriterlerine uygun olarak tasarımlanmadığından etkin bir
biçimde kullanılamayacağı tespit edilmiştir. Konunun planlama aşamasında ele
alınıp, ayrıntılı balık yaşam alanı analizinden sonra karar verilmesi, tasarımın
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Herhangi bir akarsu üzerine inşa edilecek hidrolik yapılarda balık geçidi
ihtiyacının olup olmadığını belirlerken su ekosistemi bir bütün olarak
değerlendirilmeli, kaynaktan denize kadar olan akarsu yatağı göçmen balık
yaşam alanları bakımından incelenmeli ve gerekli olan yerlere balık geçidi
düşünülmelidir. Aksi takdirde, balık geçidi yapısı işlevsiz kalacağından, ciddi
ekonomik kayba neden olacaktır.
Ülkemizde balık geçidi konusunda yapılan çalışmalar yeterli seviyede olmayıp,
kamu ve özel sektörle akademik kuruluşların bu konuda bilgisiz ve ilgisiz olduğu
göze çarpmaktadır. Bu ve benzeri çalışmalarda yatırımcı kuruluşlar ile
Üniversitelerin birlikte çalışmaları gerekmektedir.
Ancak hızla devam eden HES inşaatlarına uygun balık geçidi tipinin
önerilebilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu maksatla balık geçitlerinin
planlanmasında ve projelendirilmesinde temel bilgilerin temini maksadıyla, HES
projelerinin yoğun olduğu DSİ 22. Bölge Müdürlüğü görev sahasında bulunan
Trabzon Solaklı ve Yanbolu Derelerinde uygulanmak üzere bu AR-GE Projesi
geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur. Çalışmada söz konusu derelerde
yaşayan balık türleri, boyutları ve göç zamanlarının tespit edilmesinin yanı sıra
ekolojik açıdan değerlendirmeler de yapılmış, balık türlerinin habitatları
belirlenmeye çalışılmıştır. Ar-Ge projesi sonuçları diğer akarsularda inşa
edilmesi planlanan balık geçidi projelerine ışık tutacak, konunun önemiyle ilgili
farkındalık oluşturacaktır.
Bu çalışmada bizlere destek olan İşletme ve Bakım Daire Başkanı A. Fikret
KASALAK başta olmak üzere, Bilim Kurulu Üyeleri ve Bilim Kurulu
Koordinatörlerine, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. Ayrıca balık
türlerinin teşhisi konusunda katkı sağlayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Davut TURAN ve Hacettepe
Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. F. Güler
Ekmekçi’ye Teşekkür ederiz.

Çalışma Grubu Adına
Seyit AKSU
Daire Başkan Yardımcısı
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PROJENİN ÖZETİ
4628 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde inşa edilen HES
Projelerindeki balık geçitlerinin asli fonksiyonlarını yerine getirmediği Daire
Başkanlığımızca düzenlenen teknik gezilerde yerli ve yabancı uzmanlarca da
dile getirilmiştir. Bu kapsamda inşa edilen balık geçitlerinin doğal engeller
dikkate alınmadan ve gerekli olmadığı halde inşa edildiği, balık geçidi tipi ve yer
seçiminin uygun olmadığı, amacına uygun işletilmediği tespit edilmiştir.
Balık geçidi yapılmasına karar vermeden önce, planlama aşamasından itibaren
göç eden balık türlerinin tespiti ve habitat belirleme gibi temel çalışmalar ile bu
bilgilere dayanılarak geçit tipi ve karakteristiklerinin ortaya konulması
gerekmektedir.
Bu nedenlerle, inşa edilecek depolama tesislerinden balık geçidi
projelendirilmesi uygun görülenlerde; göç yapan balıkların geçebileceği tipte,
uygun eğimli ve boyutlarda geçit inşa edilmesine katkı sağlayacak aşağıda
detayları verilen bu çalışma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Balık Faunası, Yanbolu Deresi, Solaklı Dereleri, Göçmen
Balıklar, Regülâtör, Balık Geçidi, 4628 Sayılı Kanun, Küçük Ölçekli HES
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PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ
Nehirler üzerinde su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak inşa edilen
hidrolik yapılar, doğal balık populasyonları üzerinde menfi birtakım etkilere yol
açabilmektedir. Bu etkiler, bazen balık miktarının azalması ya da neslinin
tükenmesi şeklinde olabilmektedir. Nehir üzerindeki bu tür engeller nehir
sürekliliğini de etkilemektedir. Bir nehir sisteminin doğrusal ve yatay sürekliliği
ekolojik bakımından hayati önemi haizdir. Çeşitli maksatlarla hidrolik yapıların
inşasının zorunlu olduğu durumlarda, ekosisteme verilen zararın asgarî düzeye
indirilmesi için balık geçitlerinin yapılması gerekmektedir.
Balık populasyonları, bütün biyolojik işlevlerini destekleyen sucul yaşam
alanının özelliklerine doğrudan bağımlıdır. Göçmen balıklar; üreme, yavru
balıkların büyüme ve cinsel olgunlaşma gibi hayatlarının belirli dönemlerinde
farklı ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Bir akarsu üzerine baraj inşa edilmesi,
balıkların memba tarafına doğru göçlerini engelleyebilir veya geciktirebilir,
böylece yaşam döngüsünün belirli aşamalarında akarsu boyunca hareket etmek
zorunda olan türlerin azalmasına veya ortadan kalkmasına sebep olabilir.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 22. Maddesinde “Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda su ürünlerinin geçmesine veya
yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller
yapılması yasaktır. Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan baraj ve
regülatör gibi tesislerde su ürünlerinin geçmesine mahsus balık geçidi veya
asansörlerin yapılması ve bunların devamlı olarak işler durumda
bulundurulması mecburidir” denilmektedir. Ayrıca 1380 Sayılı Kanunun
uygulanmasına ilişkin 10.03.1995 Tarihli 22223 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinde “Baraj gölü, gölet, set gibi tesisler
yapılırken balık geçitleri, asansörleri ve balık perdeleri yapılması zorunludur”
denilmektedir.
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi açığını karşılamaya yönelik olarak
4628 sayılı Kanun çerçevesinde küçük ölçekli hidroelektrik projeler
uygulanmaya başlanmıştır. Bu projelerin daha ziyade akarsuların yan kollarında
ve su kaynağına yakın yerlerde gerçekleştirilecek olması, beraberinde su
ekosistemlerine verilen olumsuz etkileri de gündeme getirmektedir.
4628 sayılı Kanun çerçevesinde inşa edilen balık geçitleri tip projelere
dayanılarak projelendirilip, inşa edilmektedir. Mahallinde yapılan çalışmalarda
balık geçitlerinin; doğal engeller dikkate alınmadan ve gerekli olmadığı halde
inşa edildiği, balık geçidi tipi ve yer seçiminin uygun olmadığı, amacına uygun
işletilmediği tespit edilmiştir.
Balık geçidi yapılmasına karar vermeden önce, planlama aşamasından itibaren
göç eden balık türlerinin tespiti ve habitat belirleme gibi temel çalışmalar ile bu
bilgilere dayanılarak geçit tipi ve karakteristiklerinin ortaya konulması
gerekmektedir.
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Bu nedenlerle, inşa edilecek depolama tesislerinden balık geçidi projeleri uygun
görülenlerde; göç yapan balıkların geçebileceği tipte, uygun eğimli ve
boyutlarda balık geçidi inşa edilmesine katkı sağlayacak verilerin temin edilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu verilerden balık türleri, göç zamanları,
yaşam alanlarının belirlenmesi amaçlanarak aşağıda detayları verilen bu
çalışmanın yapılması planlanmıştır.

KONUYLA İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
DSİ Genel Müdürlüğü ve Kanada Uluslararası Araştırma ve Geliştirme Merkezi
ile balık geçitleri konusunda teknik yönden ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır.
Ülkemizde inşa edilen balık geçitlerinin özelliklerinin tespiti, sorunların ve
alınabilecek önlemlerin tespiti amacıyla söz konusu ekipçe Ülkemizde mevcut
26 havza etüt edilmiş, balık faunası belirlenmeye çalışılmıştır. Balık geçitlerinin
inşa edilmesinde kılavuz oluşturacak araştırmaları kapsayan Balık Geçitleri
kitabı 1987 yılında İngilizce ve Türkçe olmak üzere yayınlanmıştır.
Ayrıca 1980-1983 yıllarında DSİ TAKK Dairesi Başkanlığında “Balıkların hangi
hızlarda balık perdelerine çarparak geri dönebileceği, hangi hızlarda perdelere
yapışarak öldüğü” konusunda balık geçitleriyle ilgili deneyler yapılmıştır.
Yine konu ile ilgili olarak Almanya Su, Atıksu ve Teşkilatı (DWA) tarafından
Almanca, daha sonra DWA ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO)
tarafından “Fish Passes: Design, Dimensions And Monitoring” başlığı alında
İngilizce olarak yayınlanan çalışmanın Türkçe tercümesi yapılmış, DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından 2009 yılında kitap olarak yayınlanmıştır.
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KISIM I
BALIK GEÇİTLERİNİN PLANLANMASINDA BALIK
FAUNASININ TESPİTİ VE BALIK GEÇİDİ KRİTERLERİNİN
BELİRLENMESİ PROJESİ SOLAKLI DERE RAPORU
Materyal ve Yöntem
Balıkların örneklenmesinde, derenin derinliği, genişliği, akış özellikleri ve
elektriksel iletkenlik değeri özellikler dikkate alınarak, Smith-Root marka LR-24
Elektrofisher cihazı ile alternatif değerler kullanılmıştır. Cihaz İletkenlik Aralığı
10-1500µS/cmᵌ, Giriş Gerilimi Nominal 24Volt DC, Giriş Akımı Max. 20 A, Çıkış
Gerilimi 50-990 V, Çıkış Akımı 40 A pik ve Düz DC, Darbeli DC ve Ani Darbeli
DC Çıkış formlarına sahip ve 1-120 Hz Çıkış Frekansı üretebilmektedir. Ayrıca
su içerisinde 10 derecelik açıda ani hareketlere ve düşmelere karşı korumalı
olup, emniyet olarak kendiliğinden durmaktadır. Cihazın hassas olarak
ayarlanabilme özelliğinden dolayı örnekler kısa süreli şoklanmış ve ölçümler
alındıktan sonra tekrar doğaya geri bırakılmıştır. Elektrofisher kullanarak yapılan
çalışmayı desteklemek üzere küçük uzatma ağlar ve serpme ağ ile avcılık
yapılarak örnek toplanması sağlanmıştır.
Çalışmalarımızda konum verileri Magellan Triton 500 marka GPS cihazı ile,
suda çözünmüş oksijen miktarı ve iletkenlik verileri YSI marka (Pro-Plus)
Oksijenmetre cihazıyla tespit edilmiştir.
Alabalıkların yumurtlama alanının tespitinde önemli verilerden olan dere tabanı
substrat yapısı (granül, kum, çakıl, taş) çamur alma kabı ile alınarak göz açıklığı
1, 2 ve 3 mm olan eleklerde elenmiş, taranan alan içerisindeki oransal miktarları
not edilmiştir. Sucul fanunanın bir bölümünü ve balıkların temel besinini
oluşturan dip canlıları (bentik materyal) bentos kepçesi ile yakalanmıştır.
Elde edilen bentik canlıların sınıflandırması Şube Müdürlüğümüz limnoloji birimi
tarafından tanımlanmıştır. Su analizleri DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol
ve Laboratuvar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 1. Elektrofisher cihazı ile balık avcılığı çalışması.

Solaklı Deresi Çalışma Alanının Tanıtımı
Doğu Karadeniz Bölgesi yaklaşık 3000 m yükseklikteki kaynaklardan doğan,
eriyen kar ve buzul gölleriyle beslenen, genellikle kısa mesafede (Havza genişliği
20 km, ana kol uzunluğu 60 km) denize dökülen derelere sahiptir. Solaklı Deresi
56 km’ye yaklaşan bir akarsu yatağında akış gösterir. En yüksek tepe Demirkapı
olup, 3376 m yüksekliktedir. Memba ile deniz arası yaklaşık 85 km. mesafededir.
Çalışma sahamız Bayburt sınırları içerisinden doğarak, Trabzon ili Karaçam ve
Çaykara ilçelerini takip ederek Karadeniz’e dökülmekte olan Solaklı Deresinde
yürütülmüştür. Dere hızlı bir su akıntısına sahip olup uzunluğu 56 km, en geniş
yeri 40 m civarındadır.
Solaklı Deresi Haldizan ve Karaçam Dere (Ögene –Büyük Dere) olmak üzere iki
ana kol olmak üzere irili ufaklı 23 koldan meydana gelmektedir. Haldizan ve
Karaçam Dereleri birleştikten sonra meydana gelen ana kol Solaklı Deresi adını
almaktadır. Balık faunası açısından hiç çalışılmayan Karaçam Deresi kolu ve
besleyen küçük kollardan Şekersu membaa kadar ve Balkodu ve Hadi Deresi
ağırlıklı olmak üzere 13 istasyonda çalışmalarımız gerçekleşmiştir. Ataköy
beldesi ile memba arasındaki istasyonlar tamamen taranmıştır. İki ana kolun
birleşiminden sonra Karadeniz’e kadar olan alanda, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü
rasatlarına göre en uygun debi ve en uygun iklimsel koşulların ekim ayında
sağlanabileceği düşünülmüş ancak yağışa bağlı yüksek debi sebebiyle Solaklı
Deresi ana kol içerisinde çalışmalarımız sınırlı olarak gerçekleştirilmiştir. Asıl
hedefimiz olan Karaçam Beldesi sınırlarındaki Karaçam Dere’de çalışmalar
tamamlanmıştır.
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Şekil 2. Karaçam - Derebaşı mevkiinden bir görünüm.

Solaklı Deresi Balık Türleri Tespiti Çalışması
Tür tespiti çalışması iklimsel koşullar ve topoğrafik yapının izin verdiği ölçüde,
daha çok HES tesislerinin yoğun olarak planlandığı alanlarda yapılmaya
çalışılmıştır. Yüksek debi nedeniyle girilemeyen ve kısıtlı olarak çalışılan
alanlarda, yağışların azaldığı ve debinin düştüğü yaz sonu ve sonbaharda
çalışmalar tekrarlanmıştır.
Balık yakalama çalışmaları belirlenen istasyondan membaa doğru yaklaşık 1
km mesafelik alanda gerçekleştirilmiştir. Yerel halktan ve amatörlerden
derelerde bulunan balıklar hakkında bilgi edinilmiş, daha önce yapılan akademik
çalışmalardan ve literatür bilgisinden de faydalanılmıştır.
Elde edilen balık örnekleri % 4’lük formaldehit çözeltisinde korunmuş, türlerin
tanımlanması için laboratuvara getirilmiştir. Sucul faunanın bir bölümünü ve
balıkların temel besinini oluşturan dip canlıları (bentik materyal) bentos kepçesi
ve 1 mm göz açıklıklı kepçe ile yakalanarak % 80 etil alkol ile korumaya
alınmıştır.
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Şekil 3. Biyometri çalışması.

Yakalanan balıkların istasyonlara göre değerlendirdiğimizde en çok balık 1.
İstasyon olan Şekersu - Değirmen mevkii ve 6.İstasyon Çambaşı - Çamlıkaya
arasında yakalanmıştır. Yakalanan balıkların tümü Salmo coruhensis Çoruh
Alabalığıdır. Üreme alanı olarak değerlendirilen 1. İstasyon civarında çok balık
bulunması doğaldır. Ancak 6. İstasyon civarında özellikle Çamlıkaya
mansabında çok sayıda alabalığın yakalanması, balıkların fonksiyonel olmayan
balık geçidini aşamadıklarından bu bölgede sıkıştıkları görüşünü
güçlendirmektedir.
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Şekil 4. Balık faunası çalışma alanı ve avcılık yapılan istasyonların koordinatları.
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SOLAKLI DERESİ BALIK TÜRLERİ
Ponticola rizensis KOVACIC & ENGÍN, 2008 (*Tatlısu Kayabalığı)
Tatlı sularda yaşarlar. Denize yakın yerlerden başlamak üzere alabalığın olduğu
rakımlara kadar yayılış gösterirler. Dip canlılarıyla beslenirler. Ekolojik olarak
zararsız olup, hassas bir türdür. Dip yapısı yuvarlak çakıllarla kaplı hızlı akan
temiz dereler yaşam alanıdır. Aynı habitatta Alburnus, Barbus, Capoeta,
Alburnoides, Lampetra, Salmo ve Leuciscus cinsleriyle beraber görülebilirler.
Alburnus derjugini, Alburnoides fasciatus, Barbus tauricus, Capoeta banarescui,
Eudontomyzon lanceolata ve Leuciscus orientalis türleriyle birlikte yakalanması bu
bilgiyi doğrulamaktadır.

Şekil 5. Ponticola rizensis (Rize Tatlısu Kayabalığı)

Alburnoides fasciatus NORDMAN, 1840 (*İnci Balığı)
Batı Kafkasya’da ve Kızılırmak’a kadar olan Karadeniz kıyılarındaki nehirlerde
yaşayan ekolojik açıdan zararsız bir balıktır.
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Şekil 6. Alburnoides fasciatus (İnci Balığı)

Barbus tauricus KESSLER, 1877 (*Bıyıklıbalık)
Tatlı sularda ve bazen acı sularda yaşayabilirler. Az tuzlu nehir ağızlarında, deniz
seviyesinden 600 m rakıma kadar yayılış gösterebilmektedir. Çakıl ve taşlardan
oluşan zemine yumurtalarını bırakırlar. Temel besinleri zoobenthostur (dip
canlıları). Hassas olan bu canlılar kirlilikten ve su çekilmelerinden zarar
görmektedirler.

Şekil 7. Barbus tauricus (Bıyıklıbalık)
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Squalius orientalis HECKEL, 1847 (*Tatlısu Kefali)
Tatlı sularda ve acı sularda yayılış gösterirler ancak üremek için tatlı suları tercih
ederler. 6,0-7,8 pH değerlerinde yaşayabilirler. Küçük nehir ve Barbus zonundaki
geniş derelerdeki havuzcuk ve nehir içi kollarında bol bulunur. Genç bireyler grup
oluştururken, erginler yalnız gezerler. Sıklıkla Alburnus alburnus ile çiftleşebilir ve
verimli hibrit formlar oluşabilirler. IUCN Kırmızı Listesinde LC (Least Concern)
asgari tehdit kategorisindedir. Orta kırılgan hassasiyettedir.

Şekil 8. Squalius orientalis (Talısu Kefali)

Capoeta banarescui TURAN, KOTTELAT,
İMAMOĞLU, 2006 (*Siraz-İnbalığı)

EKMEKÇİ

&

Yaşam alanları dibi çakıl ve kayrak taşlarla kaplı hızlı akan derelerdir. Çevre
koşullarındaki olumsuz değişimlere karşı hassas ve kırılgan bir balıktır. Ekolojik
açıdan zararsız bir tür olup, Çoruh havzasında rapor edilmiştir.
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Şekil 9. Capoeta banarescui (Siraz)

Salmo coruhensis TURAN, KOTTELAT & ENGIN, 2010 (Çoruh
Alabalığı)
Dip yapısı çakıl ve kum olan orta hızda akan temiz sularda bulunurlar. Yumurta
bırakmak için memba sularına göçerler ve yumurta bıraktıktan sonra nisan –mayıs
aylarında su sıcaklığı artmaya başlayana kadar nehir ve derelerin alt taraflarına ve
denize doğru hareket ederler. Deniz içlerine doğru girmeleri mümkün değildir.
Nehir ağızları ya da ırmakların denize açılan kısımlarında kış boyunca
bulunabilirler. Ekim–Kasım aylarında yumurtalamak için kaynaklara doğru 10
kişilik gruplar halinde göç yaparlar. Yüksek kırılgan bir türdür.
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Şekil 10. Salmo coruhensis (Çoruh Alabalığı)

Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792. (Gökkuşağı Alabalığı)
Denizler, acı sular, göller, nehirler, dere ve kaynaklarda yaşayabilirler.
Yumurtlamak için akarsulara girerler. Doğal alabalık türleri için potansiyel
zararlıdır. Üretimi kolay olup, diğer alabalık türlerine göre yüksek sıcaklık ve
düşük oksijen değerlerine dayanıklıdır. Bu nedenle ticari olarak kullanılır.

Şekil 11. Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı Alabalığı)
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TÜR KOMPOZİSYONU

Şekil 12. Solaklı Deresinden yakalanan balıkların tür kompozisyonu.

Solaklı Deresi Balık Türlerinin Taksonomik Pozisyonları
Sınıflandırma
Phylum (Şube) : Chordata (Kordalılar)
Subphylum (Alt Şube) : Vertebrata (Omurgalılar)
Classis (Sınıf) : Actinopterygii (Yüzgeçleri ışınlılar)
Ordo (Takım) : Cypriniformes (Sazansılar)
Familya (Aile): Cyprinidae (Sazangiller)
Alburnoides fasciatus (NORDMANN,1840) (İnci Balığı)
Squalis orientalis (NORDMANN,1840) (Tatlısu Kefali)
Capoeta banarescui (TURAN, KOTTELAT, EKMEKÇİ &
IMAMOGLU, 2006)
(İn balığı, siraz)
Barbus tauricus (KESSLER, 1877) (Bıyıklı balık)
Ordo (Takım) : Salmoniformes (Sombalıkları)
Familya (Aile) : Salmonidae (Alabalıkgiller)
Salmo coruhensis (TURAN, KOTTELAT & ENGİN, 2010)
(Çoruh Alabalığı)
Oncorhynchus mykiss (WALBAUM, 1792) (Gökkuşağı Alabalığı)
Ordo (Takım) : Perciformes (Levrekler)
Familya (Aile) : Gobiidae (Kayabalığıgiller)
Ponticola rizensis , (KOVACIC & ENGÍN, 2008) (Rize Kayabalığı)

* Türkçe isimlendirmeler değişiklik gösterebilir. (Aile isimleri kullanılmıştır.)
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Balık türlerine ilişkin koruma statüleri
Araştırma sahasından yakaladığımız türler evrensel korunma ve tehlike altında
olma durumlarına göre (IUCN 2006, CITES 2006, BERN 2002 Sözleşmelerinde)
korunacak türler içerisinde bulunmamaktadır. Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan “2/2 Numaralı Amatör
Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” esaslarına göre Solaklı Deresi
avcılığın tamamen yasaklandığı dereler kapsamındadır.

Salmo labrax

Tebliğ 3/1
Tebliğ 3/2

BERN EK3

BERN EK2

CITES EK3

CITES EK2

CITES EK1

Balık Türleri

IUCN Red List

Çizelge 1. Solaklı Deresi balık türlerine ilişkin koruma statüleri

LC

-

-

-

-

-

*

-

-

-

-

-

Alburnoides
fasciatus

NE

-

-

-

-

-

Squalius orientalis

LC

-

-

-

-

-

Capoeta banarescui

NE

-

-

-

-

-

Barbus tauricus

VU

-

-

-

-

-

Ponticola rizensis

NE

-

-

-

-

-

Oncorhynchus
mykiss

Solaklı Dere -Trabzon “Avlanmanın
Tamamen Yasak Olduğu İç Sular
Kapsamında”

(Salmo coruhensis)

IUCN Kırmızı Liste Türleri için kriterler LC: Düşük Riskli, VU: Savunmasız, NE:
Değerlendirilmemiş
BERN: Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti
Sözleşmesi
Tebliğ 2/1: Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1 Numaralı Tebliğ
(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
18.08.2012 tarih ve 2012/65 Numaralı Tebliğ)
Tebliğ 2/2: Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Numaralı Tebliğ
(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü(18.08.2012 tarih 2012/66 Numaralı Tebliğ)
* Kültür balıkçılığında kullanılmakta olup, üretim tesislerinden kaçtığı sanılmaktadır.
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Çizelge 2. Solaklı Deresinde avcılık yapılan istasyonların koordinatları

İstasyonlar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Doğu
607305
605795
598992
603009
601896
605947
604397
604396
605420
606304
607506
607921
608361

Rakım
2121
1721
1110
991
889
578
435
2013
284
163
121
94
112

Kuzey
4489241
4489897
4492259
4494093
4498244
4504287
4506680
4303303
4512316
4518734
4521572
4523768
4523898

Mevkii
Değirmen
Derebaşı
Balkodu
Karaçam
Köknar
Çambaşı
Ataköy
Sıcakoba-Hadi
Çaykara
Dernekpazarı
Cumapazarı
Taşhanpazarı
Saraçlıköyü

Çizelge 3. Solaklı Deresinde avcılık yapılan istasyonlara ait balık sayıları.

Balık Türleri
Salmo
ccoruhensis
(Salmo labrax)
Alburnoides
fasciatus
Barbus
tauricus
Squalis
orientalis
Capoeta
banarescui
Ponticola
rizensis
Oncorhynchus
mykiss
Toplam

Avcılık Yapılan İstasyonlar ve Balık Sayıları
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Σ

37

2

3

6

7

14

6

1

-

-

-

-

3

79

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

9

-

21

45

-

-

-

-

-

-

3

-

4

-

4

-

15

26

-

-

-

-

-

-

-

-

7

4

3

4

5

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

18

21

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

5

8

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

7

37

2

3

6

7

14

9

7

29

4

19

4

66

207

Solaklı Deresinde yaşayan balık türlerini tespit etmek amacıyla 13 farklı
istasyondan balık örnekleri toplanmış ve taksonomik açıdan değerlendirilmiştir.
Çalışmada 3 familyaya ait 7 tür tespit edilmiştir. Baskın tür Salmo coruhensis
TURAN, KOTTELAT & ENGİN, 2010 olup, bunun sebebi araştırma sahasındaki
istasyonların çoğunun (8 İstasyon) alabalık zonunda seçilmesinden
kaynaklanmaktadır.
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Solaklı Deresi Dip Canlıları (Benthos)
Balıkların beslenme ve büyümesini etkileyen önemli unsurlardan birisi benthos’tur.
Dip canlılarının tespitinde metal çamur eleği, benthos kepçesi gibi aletlerden
faydalanılmıştır. Balık avcılığı için seçilen istasyonların başlangıç noktalarından
benthos örnekleri alınmıştır. Örnekler % 4’lük formol çözeltisinde korumaya
alınarak laboratuvara taşınmıştır. Haziran ve temmuz ayında yapılan çalışmalarda
daha çok larva (yumurtadan çıkmış kurtçuk) ve nymph’ler (başkalaşım geçirmiş
kurtçuk) elde edilmiş, eylül ve ekim ayında yapılan çalışmalarda ise nymph ve
ergin sucul böcekler tespit edilmiştir.
Ayrıca balıkların mide muhteviyatı gözden geçirilerek hangi canlılarla beslendikleri
hususunda bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Temel Etüt laboratuvarında yapılan
tespitlerde 10 adet alabalık örneğinin mide muhteviyatında % 45 Taş Sineği ergin,
% 20 Mayıs Böceği nymf’i, % 20 Evcikli Böcek ergin bireyler ile %15 oranında bu
canlılara ait organ parçacıkları tespit edilmiştir. Alabalıkların temel besinlerini
oluşturan sucul böceklere ait sınıflandırma aşağıda verilmiştir.

Regnum (Alem)
Divisio (Bölüm)
Class (Sınıf)

: Animale (Hayvanlar)
: Arthropoda (Eklem bacaklılar)
: İnsecta (Böcekler)

Ordo (Takım)
Ordo
Ordo
Ordo

: Ephemeroptera (Birgün Sinekleri)
: Trichoptera (Evcikli Böcekler)
: Plecoptera (Taş Sinekleri)
: Diptera (Çift Kanatlılar)

Şekil 13. Evcikli böceklere (Tricoptera) evcik kalıntıları
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Solaklı Deresi Bitki Örtüsü
Çalışma sahası Of ilçesi çıkışından itibaren yerleşim yerlerinde yer yer bahçe
bitkileri olmasına karşın genelde orman kuşağı bitki örtüsü hâkimdir. Çaykara
ilçesinden itibaren yoğun ormanlık alanlar Karaçam ilçesi sınırlarına kadar devam
eder ve Derebaşı mevkiinde yaklaşık 1700 m rakımdan itibaren alpin kuşağı
denilen çayır mera tipi bitki örtüsü Solaklı Dereyi oluşturan yaylalarda suların
doğduğu yerleri içine alır.
Çalışma alanımız olan Şekersu kaynakları, Şekersu Yaylası 2400 m rakımdan
çayır ve meralardan oluşmaktadır. Alabalık zonunda (kuşağı) hem orman kuşağı
hem de alpin kuşağı bitki örtüsü bulunmaktadır. Alabalık zonunda bulunan ağaç
türlerinden en belirgin olanı kızılağaç (Alnus sp) olup, çınar (Platanus sp), köknar
(Abies sp), karaçam (Pinus sp) ve fındık (Corylus sp) ormanlık alanların içinde
dere kenarlarında yoğun olarak yayılış göstermektedir. Beslenme alanları ve
yumurtlama alanları yoğun olarak alpin kuşağında bulunmakla birlikte orman
kuşağında da alabalıklar yumurta bırakabilmektedirler.

Şekil 13. Solaklı Deresi alpin kuşağı bitki örtüsü (Sıcakoba Yaylası-Trabzon)

Şekil 14. Solaklı Deresi orman kuşağı bitki örtüsü. (Saraçlı Köyü-Trabzon)
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Solaklı Deresi Habitat Değerlendirme Çalışmaları
Habitat: bir canlı türünün doğal olarak yaşayabildiği, beslenebildiği, üreyip neslini
devam ettirebildiği yeryüzü parçasıdır. Çalışmamızda türlerin yaşadıkları
koordinatlar, göç eden balıkların hangi mesafelerde bulunduğu tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Akarsular doğdukları yerden kavuştukları deniz ya da göllere kadar, akış hızı ve
substrate taşınışına bağlı olarak farklı yaşam alanlarına ayrılırlar. Bu yaşam
alanlarının barındırdığı canlı türleri de farklı farklı olabilmektedir. Membadan
itibaren en üst suyun hızlı aktığı, suda çözünmüş oksijen miktarının fazla olduğu
alanlara genel olarak alabalık kuşağı (alabalık zonu), orta kesimler bıyıklı balık
kuşağı ve alt kesimler çapak balığı kuşağı olarak isimlendirilir. Solaklı Deresi
muhteva ettiği balıklar ve bu balıkların yayılış şekline bakıldığında, alabalık ve
bıyıklı balık kuşağından oluştuğu anlaşılmaktadır.
Solaklı Deresinin küçük bir kolu olan Saraçlı Köyü deresi balık muhtevası ve
dağılımı bakımından lokal balık zonlarının oluşabileceği düşünülmektedir.
Solaklı Deresi ile HES projesi olan kollarında gerçekleştirilen çalışmalarda GPS
cihazı yardımıyla elde edilen koordinatlar Google Earth’den kopyalanan fotoğraf
üzerine işaretlenmiştir. Bu çalışmayla aynı zamanda balıkların yaşadıkları akarsu
zonları (yaşam alanı sınırı) da belirlenmeye çalışılmıştır.

Şekil 15. Alpin kuşağında alabalıkların yoğun olarak tespit edildiği üreme
alanlarından bir bölüm (Şekersu Yaylası Değirmen Mevkii- Trabzon)
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Şekil 16. Solaklı Deresinde balık türlerinin yayılışları. (Balık Kuşakları -Zonları)

Balıklar yaşamları boyunca beslenme ve yumurtlama alanları arasında göç
yaparlar. Özellikle yumurtlama alanlarına yapılan göçlerde topografik yapı, taban
substrat yapısı, su hızı, su sıcaklığı ve sudaki çözünmüş oksijen değerleri büyük
önem taşır. Kış aylarında yumurtadan çıkan balık yavruları bu mevsimde oldukça
durgun olan su nedeniyle bu alanlarda beslenirler, ancak ilkbahar aylarında eriyen
karlar ve yağışlar ile suyun debisinin artması ile yavrular aşağılara doğru
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sürüklenirler. Ayrıca balıklar büyüdükçe ihtiyaç duydukları su miktarı, derinlik artar
ve yumurtlama alanlarından aşağılara doğru beslenmek için yayılış gösterirler.
Baraj ve bentler sebebiyle dere yatağında su miktarının azalması, akarsu
formundan durgun su formuna geçiş, akarsu yaşamı sürdüren canlılar için yaşamı
güçleştirir. Su hızındaki düşüş askıdaki sürüntü maddelerinin dibe oturmasına
sebep olur. Yumurtaların tutunacağı taşlı-granüllü dip yapısı bozulduğu için
yumurtalar tutunamaz, larvalar barınacak yer bulamaz. Su miktarının azalmasına
bağlı olarak su sıcaklığı ile sudaki plankton ve bakterilerin sayısı artar. Biyolojik
oksijen gereksinimi artarken yükselen sıcaklık nedeniyle çözünmüş oksijen miktarı
düşer. Alabalık gibi yüksek oksijenli sulara ihtiyaç duyan canlılar nesillerini devam
ettiremez hale gelirler.
Çalışma sahamız içerisinde bulunan Derebaşı mevkiinden itibaren Şekersu
kaynaklarına doğru olan ve özellikle Demirkapı HES Projesi kapsamında
Demirkapı I,II ve III regülatörleri bu hassas bölge içerisinde bulunmaktadır.
Burada suya yapılan bir müdahale çok kısa bir süre içerisinde tüm Solaklı Dere
balık türlerini etkileyecek ve hassas olan alabalık türünün yok olmasına neden
olacaktır. Bu nedenlerle bu alandaki projeler tekrar gözden geçirilmelidir.

Şekil 17. Şekersu Yaylası Değirmen Mevkii yumurtlama alanı.
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Solaklı Dere Suyunun Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
Solaklı dere Şekersu kaynağından itibaren 9 istasyondan su örnekleri alınarak
suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir.

Şekil 18. Solaklı Deresi su analiz istasyonları.
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Çizelge 4. Solaklı Deresi analiz sonuçları.
Konum/yer
Analizler
Ölçüm sıcaklığı
(°C)
PH
(25 °C)
E. İletkenlik
(µS/sm -25 °C)
T. Çözünmüş
Katılar (mg/l)
Askıda Katı
Madde (mg/l)
Bulanıklık
NTU
Metiloranj
Alkalinitesi
(CaCO3mg/l)
Fenol Ftalein
Alkelinitesi (")
Karbonat
(mg/l)
Bikarbonat
(mg/l)
Klorür
(mg/l)
Sülfat
(mg/l)
Toplam sertlik
(CaCO3,mg/l)
Amonyak azotu
(mg/l)
Nitrit azotu
(mg/l)
Nitrat azotu
(mg/l)
Orto fosfat
(mg/l)
Toplam fosfor
(mg/l)
Permanganat
(mg Oksijen)
Sodyum
(mg/l)
Potasyum
(mg/l)
Kalsiyum
(mg/l)
Magnezyum
(mg/l)

ŞekersuKaraçam Balkodu HadiHaldizan Solaklı Dernek
Karaçam Karaçam
pazarı
1. İst. 2.İst.
3.İst.
4. İst.
5. İst.
6. İst. 7. İst

Saraçlı

OfTaşhan
8.İst.

9. İst.

21,5

22,1

21,8

18

22,5

18,2

14,3

15,1

16,4

8,07

8,05

7,72

8,03

8,03

7,97

7,69

7,63

7,77

94,1

91,6

124,7

143,9

124,7

130,8

127,3

57,8

173,2

58,34

56,79

84,8

97,83

84,82

88,96

86,54

35,82

117,8

8

4

68

0

0

8

64

40

yok

0,51

2,2

35

5,57

6,54

6,61

yok

yok

yok

30

25

35

55

40

45

50

15

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,6

30,5

42,7

67,1

48,8

54,9

61

18,3

67,1

7,09

7,09

7,09

7,09

7,09

7,09

0

14,18

21,27

5,11

9,53

20,4

9,73

8,61

10,4

13,8

11,1

12,3

45

35

50

60

55

55

60

15

0,005

0,022

0,03

0,003

0,008

0,009

0,06

0,03

0,05

0,016

0,026

0,35

0,03

0,033

0,033

0,02

0,02

0,02

0,87

1,05

2,11

3,28

2,45

2,41

0,71

1,34

4,88

0,03

0,038

0,18

0,003

0,0018

0,18

<0,03

0

0,03

0,04

0,4

0,05

0,018

0,06

0,1

2,29

2,29

1,63

3,26

1,63

1,96

0,36

5,45

1,45

2,5

5

4

3,08

3,46

3,46

3,46

3,85

6,15

0,3

0,3

1

3

1

1

0,67

0,33

1,14

14,03

10,02

16,03

18,04

16,03

12,02

20

4

2,43

2,43

2,43

3,65

3,65

6,08

2,43

1,22

80

0

0,02 0

22
6,08
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Numunelerin analizi DSİ 22. Bölge laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Balkodu
Dere büyük kollardan birisi olup, 3. No’lu istasyondan su numunesi alınmıştır.
Diğer istasyonlardan alınan sular ara kollar ile harmanlanmış şekildedir.
Su analizi sonuçlarına göre su kalitesi oldukça iyi gözükmektedir. Nitrit azotu ve
toplam fosfor değerleri dışındaki değerler 1. Sınıf Su Kalitesi özelliklerindedir.
Numunelerin alınış zamanı dikkate alındığında, eylül - ekim aylarında su
debisinin azalması ve yerleşim yerlerindeki (yayla) evsel atıkların yoğun olması
şeklinde yorumlanmaktadır.
Oksijenmetre ile yapılan ölçümlerde su sıcaklığı ve suda çözünmüş oksijen
değerleri yağış miktarına ve hava sıcaklığındaki değişimlere bağlı olarak sürekli
değişkenlik göstermektedir. Suda çözünmüş oksijen, su sıcaklığı ve elektriksel
iletkenlik ölçümleri alabalık türleri için çok uygun aralıktadır. Tüm özellikler göz
önünde bulundurularak Solaklı Dere suyu için tüm kullanımlara uygun su
özelliklerini taşımaktadır.
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KISIM II
BALIK GEÇİTLERİNİN PLANLANMASINDA BALIK
FAUNASININ TESPİTİ VE BALIK GEÇİDİ KRİTERLERİNİN
BELİRLENMESİ PROJESİ YANBOLU DERESİ RAPORU
Yanbolu Deresi Çalışma Alanının Tanıtımı
Doğu Karadeniz Bölgesi yaklaşık 3000 m yükseklikteki kaynaklardan doğan,
eriyen kar ve buzul gölleriyle beslenen, genellikle kısa mesafede (Havza genişliği
20 km, ana kol uzunluğu 60 km) denize dökülen derelere sahiptir. Yanbolu Deresi
55 km’ye yaklaşan bir akarsu yatağında akış gösterir. Dere denizden itibaren çok
küçük yan kol ve şelalelerden oluşmakta olup, membaa kısmında asıl kollara
ayrışmaktadır. Yanbolu Deresi 55 km’ye yaklaşan bir akarsu yatağında akış
gösterir. Karayolu ile ulaştığımız Gümüşhane İli sınırları içerisinde kalan 5.
İstasyon 71. km mesafede olup, memba ile deniz arası yaklaşık 80 km’den fazla
mesafededir.

Şekil 19. Yanbolu Deresi üzerindeki çalışma noktalarının koordinatları.
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Çalışma alanımız su miktarının mevsimsel olarak azalması nedeniyle deniz
seviyesine yakın 3. km’den başlayıp Taşköprü Yaylası yerleşkesinin 5 km
membaında ana kol üzerinde sonlandırılmıştır. Uygun debi ve en uygun iklimsel
koşulların ekim ayında sağlanabileceği düşünülerek son çalışma ekim sonunda
gerçekleştirilmiştir. Özellikle 1, 3 ve 4. İstasyonlarda yüksek debi nedeniyle
çalışmalar güçlükle yürütülmüştür.

Yanbolu Deresinde Tür Tespiti Çalışması
Tür tespiti çalışması iklimsel koşullar ve topoğrafik yapının izin verdiği ölçüde
yapılmaya çalışılmıştır. Balık yakalama çalışmaları belirlenen istasyonlarda,
membaa doğru yaklaşık 1 km mesafelik alanda gerçekleştirilmiştir.
Yanbolu Deresinde yaşayan balık türlerini tespit etmek amacıyla 5 farklı
istasyondan balık örnekleri toplanmış ve taksonomik açıdan değerlendirilmiştir.
Çalışmada 4 familyaya ait 7 tür tespit edilmiştir. Bunlardan önemli olanların
başında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca koruma altına alınmış olan
Karadeniz Alası (Salmo labrax PALLAS, 1814) gelmektedir. Çalışmamızda bu tür
uluslararası kabul görmüş yayın kapsamında değerlendirilerek, (Turan D., Kottelat
M. and Engin S.,2009. Two new species of trouts, resident and migratory,
sympatric in streams of northern Anatolia) Salmo coruhensis (TURAN,
KOTTELAT & ENGİN, 2010) şeklinde isimlendirilmiştir. Çalışmamızda her iki
isimde kullanılmıştır.
İkinci önemli balık türü ise özellikle yabancı araştırmacıların yakından ilgilendikleri
Eudontomyzon lanceolata’dır (Dere dokuz gözlüsü – Taş emeni). Karadeniz’e 3
km mesafede 1. İstasyonda yakalanan bu tür ekolojik öneme haiz olup, nadir
bulunmaktadır. İlk olarak İkizdere’de görülmesine karşın Yanbolu Deresinde de
görülmesi önemli bir bulgudur.

Şekil 20. Yanbolu Deresinde balık avcılığı çalışması.
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YANBOLU DERESİ BALIK TÜRLERİ
Alburnus derjugini BERG, 1923 (*Tatlısu Kolyozu)
Akarsularda yaşayan ekolojik olarak zararsız balıklardandır. Doğu Karadeniz’ de
ve Harşit çayında bulunmaktadır.

Şekil 21. Alburnus derjugini (Tatlısu Kolyozu)

Eudontomyzon lanceolata CUX@STEINER, 1972
(*Dere Dokuz gözlüsü- Taşemen)
Bu tür Dünya’da sadece Karadeniz’de yaklaşık 50 m. rakımda İyidere’de
bulunduğu bildirilmiştir. Ancak çalışma sahamız olan Yanbolu Deresinde de
bulunması önemli bir bulgudur. Habitat tercihi kıyıya yakın, hafif akıntılı ve zengin
organik materyalin olduğu kesimlerdir. Yumurtalarını tatlı suya bırakır (anadrom).
Acı sularda görülebilirler. Tür olarak, bazı yuvarlak ağızlılarda görülebilen
parazitlik ya da predatörlük (yırtıcı) özelliği taşımamaktadır. Halen bilinen en uzun
örneği 17.3cm boy ve 9.4g ağırlıktadır. Larvasının metamorfozu (yapısal
başkalaşım) 2. yılda başlar bazen 3. yaşa kadar sürebilir. Boyları 13 cm kadar
olan bireylerde dahi larval karakterlere rastlanmıştır. Yakalanan en büyük balık 4
yaşındadır ve bu yaştaki bireylerden mart ve mayıs ayındaki örneklerde
yumurtanın henüz bırakılmamış olduğu görülmüştür.
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Olumsuz çevresel değişimlere karşı çok kırılgan olan bu türün mortalite (ölüm)
oranı yüksektir. Ticari açıdan önemi bulunmasa da biyolojik çeşitlilik açısından
önem taşır. Su kirliliği, su kimyası ve çevresel açıdan indikatör bir türdür.

Şekil 22. Eudontomyzon lanceolata (Dere Dokuzgözlüsü)

*Ponticola rizensis KOVACIC & ENGÍN, 2008
*Alburnoides fasciatus NORDMAN, 1840
*Barbus tauricus KESSLER, 1877
*Squalius orientalis HECKEL, 1847
*Salmo coruhensis TURAN, KOTTELAT & ENGİN, 2010
**Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792
* Bu balık türleriyle ilgili açıklamalar ve resimler I. Kısımda verilmiştir.
**Gökkuşağı alabalığı çalışmamızda yakalanamamıştır. Ancak 3. ve 4. İstasyon arasında bulunan
balık üretim tesisinden dereye karışması mümkündür. Yerel amatör balık avcılarıyla yaptığımız
görüşmelerde bu görüş doğrulanmıştır.

* Türkçe isimlendirmeler değişiklik gösterebilir. (Aile isimleri kullanılmıştır.)
HES inşaatları ve dere yatağına yapılan müdahalelerin balık stoğu üzerine olan
olumsuz etkisi dere boyunca görülmektedir. Bu etki özellikle alabalık kuşağında
Berraksu II Projesinin inşaat alanından Yanbolu Regülatörü inşaat sahasına kadar
olan alanda yakalanan balık miktarının çok az olması ile desteklenmektedir.
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Yanbolu Deresi Tür Kompozisyonu

Şekil 23. Yanbolu Deresinden yakalanan balıkların tür kompozisyonu.

Çizelge 5. Yanbolu Deresinde istasyonlara göre türlerin dağılımı
İSTASYONLAR
1
2
3
4

5

Top

Salmo coruhensis
(S. labrax)
Alburnoides fasciatus

-

-

-

5

10

15

24

12

-

-

-

36

Barbus tauricus

7

14

8

-

-

29

Squalius orientalis

20

-

-

-

-

20

Alburnus derjugini

9

7

-

-

-

16

Ponticola rizensis

14

4

-

-

-

18

Oncorhynchus mykiss

-

-

-

-

-

-

Eudontomyzon lanceolata

8

-

-

-

-

8

Toplam

82

37

8

5

10

142

30

Yanbolu Deresi Balık Türlerinin Taksonomik Pozisyonlari
Phylum : Chordata
Subphylum : Vertebrata
Classis :Cephalaspidomorphi
Ordo: Petromyzontiformes
Familya: Petromyzontidae
Eudontomyzon lanceolata (CUX@STEİNER, 1972)
Classis : Teleostei
Ordo : Cypriniformes
Familya : Cyprinidae
Alburnoides fasciatus (NORDMANN,1840)
Alburnus derjugini (BERG,1923)
Squalis orientalis (HECKEL,1847)
Barbus tauricus (KESSLER, 1877)
Ordo : Salmoniformes
Familya : Salmonidae
Salmo coruhensis (TURAN, KOTTELAT & ENGİN, 2010)
Oncorhynchus mykiss (WALBAUM, 1792)
Ordo : Perciformes
Familya : Gobiidae
Ponticola turani , (KOVACIC & ENGÍN, 2008)

Yanbolu Deresi Balık Türlerine İlişkin Koruma Statüleri
Araştırma sahasından yakaladığımız türler evrensel korunma ve tehlike altında
olma durumlarına göre (IUCN 2006, CITES 2006, BERN 2002 Sözleşmelerinde)
korunacak türler içerisinde bulunmamaktadır. Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan “3/1 Numaralı
Ticari Avcılığı Düzenleyen Tebliğ ”de derelerde ticari avcılık yasaktır. Ayrıca,
Yanbolu Deresinde Karadeniz’den dereye doğru 500 m alanda her türlü su
ürünleri avcılığı yasaklanmıştır. “3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” esaslarına göre Yanbolu Deresi avcılığın tamamen
yasaklandığı dereler kapsamındadır.
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CITES EK1

CITES EK2

CITES EK3

BERN EK2

BERN EK3

LC

-

-

-

-

-

Oncorhynchus
mykiss

NE

-

-

-

-

-

Alburnoides
fasciatus

NE

-

-

-

-

-

Alburnus derjugini

NE

-

-

-

-

-

Eudantomyzan
lanceolato

NE

-

-

-

-

-

Squalius orientalis

LC

-

-

-

-

-

Barbus tauricus

VU

-

-

-

-

-

Ponticola rizensis

NE

-

-

-

-

-

Balık Türleri

Salmo coruhensis
(S. labrax)

Tebliğ 3/1
Tebliğ 3/2

Solaklı Dere -Trabzon “Avlanmanın Tamamen Yasak
Olduğu İç Sular Kapsamında”

IUCN Red List

Çizelge 6. Yanbolu Deresi balık türlerine ilişkin koruma statüleri

IUCN Kırmızı Liste Türleri için kriterler LC: Düşük Riskli, VU: Savunmasız,
NE: Değerlendirilmemiş
BERN: Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi
CITES: Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticareti Sözleşmesi
Tebliğ 3/1: Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1 Numaralı Tebliğ
(Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın 18.08.2012 tarih ve 2012/65 Numaralı Tebliğ)
Tebliğ 3/2: Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/2 Numaralı Tebliğ
(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 18.08.2012 tarih ve 2012/66 Numaralı Tebliğ)

Yanbolu Deresi Bitki Örtüsü
Çalışma sahası Arsin ilçesi çıkışından itibaren yerleşim yerlerinde yer yer bahçe
bitkileri olmasına karşın genelde orman kuşağı bitki örtüsü hâkimdir. Arsin
ilçesinden itibaren yerleşim alanı içerisinde fındık bahçeleri, üst kesimlerde ise
ormanlık alanlar Santa Harabeleri’ne kadar devam eder ve Gümüşhane
sınırlarından itibaren yüksek rakımlara doğru alpin kuşağı denilen çayır mera tipi
bitki örtüsü devam eder.
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Şekil 24. Alpin kuşağı bitki örtüsü ( Yanbolu Deresi membaı Taşköprü-Trabzon )

Şekil 25. Orman kuşağı bitki örtüsü ( Yanbolu Deresi Santa - Trabzon )

Alabalık zonunda hem orman kuşağı hem de alpin kuşağı bitki örtüsü
bulunmaktadır. Alabalık zonunda bulunan ağaç türlerinden en belirgin olanı
kızılağaç (Alnus sp) olup, çınar (Platanus sp), köknar (Abies sp), karaçam (Pinus
sp) ve fındık (Corylus sp) ormanlık alanların içinde dere kenarlarında yoğun olarak
yayılış göstermektedir.
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Yanbolu Deresinde Habitat Değerlendirme Çalışmaları
Habitat: bir canlı türünün doğal olarak yaşayabildiği, beslenebildiği, üreyip neslini
devam ettirebildiği yeryüzü parçasıdır. Çalışmamızda türlerin yaşadıkları
koordinatlar, göç eden balıkların hangi mesafelerde bulunduğu tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Akarsular doğdukları yerden kavuştukları deniz ya da göllere kadar, akış hızı ve
substrat taşınışına bağlı olarak farklı yaşam alanlarına ayrılırlar. Bu yaşam
alanlarının barındırdığı canlı türleri de farklı farklı olabilmektedir. Membadan
itibaren en üst suyun hızlı aktığı, suda çözünmüş oksijen miktarının fazla olduğu
alanlara genel olarak alabalık kuşağı (alabalık zonu), orta kesimler bıyıklı balık
kuşağı ve alt kesimler çapak balığı kuşağı olarak isimlendirilir. Yanbolu Deresi
muhteva ettiği balıklar ve bu balıkların yayılış şekline bakıldığında alabalık ve
bıyıklı balık kuşağından oluştuğu anlaşılmaktadır.
Yanbolu Deresinde gerçekleştirilen çalışmalarda GPS cihazı yardımıyla elde
edilen koordinatlar Google Earth’den kopyalanan fotoğraf üzerine işaretlenmiştir.
Bu çalışmayla aynı zamanda balıkların yaşadıkları akarsu kuşakları yani zonları
(yaşam alanı sınırı) da belirlenmeye çalışılmıştır.
Balıklar yaşamları boyunca beslenme ve yumurtlama alanları arasında göç
yaparlar. Özellikle yumurtlama alanlarına yapılan göçlerde topografik yapı, taban
substrat yapısı, su hızı, su sıcaklığı ve sudaki çözünmüş oksijen değerleri büyük
önem taşır. Kış aylarında yumurtadan çıkan balık yavruları bu mevsimde oldukça
durgun olan su nedeniyle bu alanlarda beslenirler, ancak ilkbahar aylarında eriyen
karlar ve yağışlar ile suyun debisinin artması ile yavrular aşağılara doğru
sürüklenirler. Ayrıca balıklar büyüdükçe ihtiyaç duydukları su miktarı, derinlik artar
ve yumurtlama alanlarından aşağılara doğru beslenmek için yayılış gösterirler.
Baraj ve bentler sebebiyle dere yatağında su miktarının azalması, akarsu
formundan durgun su formuna geçiş, akarsu yaşamı sürdüren canlılar için yaşamı
güçleştirir. Su hızındaki düşüş askıdaki sürüntü maddelerinin dibe oturmasına
sebep olur. Yumurtaların tutunacağı taşlı-granüllü dip yapısı bozulduğu için
yumurtalar tutunamaz, larvalar barınacak yer bulamaz. Su miktarının azalmasına
bağlı olarak su sıcaklığı ile sudaki plankton ve bakterilerin sayısı artar. Biyolojik
oksijen gereksinimi artarken yükselen sıcaklık nedeniyle çözünmüş oksijen miktarı
düşer. Alabalık gibi yüksek oksijenli sulara ihtiyaç duyan canlılar nesillerini devam
ettiremez hale gelirler.
Çalışma sahamız olan Yanbolu Deresi, bu nedenlere bağlı olarak aşırı şekilde
etkilenmiş durumda olup, özellikle alabalık popülasyonu yok olma durumuna
gelmiş bulunmaktadır. Az sayıda balık membada yaşam bulmaya çalışmaktadır.
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Şekil 26. Yanbolu Deresinde Balık türlerinin yayılışları (Balık Kuşakları-Zonları)
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Şekil 27. Yanbolu Deresi membaı (Taşköprü)

Yanbolu Deresi Suyunun Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
Yanbolu Deresinde Karadenizden itibaren membaa doğru belirlenen 5
istasyondan örnekler alınarak suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir.
Numunelerin
analizi
gerçekleştirilmiştir.

DSİ

22.

Bölge

Müdürlüğü

laboratuvarlarında

Su analizi sonuçlarına göre Yanbolu Deresi 1. Sınıf Su Kalitesi özelliklerini
taşımaktadır. Ancak, 1. istasyonda dere yatağında sürdürülen inşaat faaliyetleri
dere suyunun bulanık olması (askıda katı madde ve bulanıklık değerlerinin yüksek
çıkması) su analizi değerlerine de yansımış bulunmaktadır.
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Çizelge 7. Yanbolu Deresi suyunun kimyasal analiz sonuçları.

Analizler
Ölçüm sıcaklığı (°C)
PH (25 °C)
E. İletkenlik(µS/sm -25 °C)
Toplam Çözünmüş Katılar (mg/l)
Askıda Katı Madde (mg/l)
Bulanıklık NTU

1. İst. 2. İst.
3.İst.
4.İst.
21,8
19,2
18,4
16,6
8,52
8,37
7,65
8,2
274
244
170,9
250
186,32 165,92 116,21 170
50
10
10
10
31,6
3,6
1,79
5,39

5. İst.
17,1
8,34
235
159,8
10
1,09

Metiloranj Alkalinitesi (CaCO3mg/l)
Fenol Ftalein Alkelinitesi (")
Karbonat (mg/l)
Bikarbonat (mg/l)
Klorür (mg/l)
Sülfat (mg/l)
Toplam sertlik (CaCO3,mg/l)
Amonyak azotu (mg/l)
Nitrit azotu (mg/l)
Nitrat azotu (mg/l)
Orto fosfat (mg/l)
Toplam fosfor (mg/l)
Permanganat değeri (mg Oksijen)
Sodyum (mg/l)
Potasyum (mg/l)
Kalsiyum (mg/l)
Magnezyum (mg/l)

72
18
10,8
87,84
0,83
2,3
125,5
0,373
0
1,45
0,113
0,344
0,28
7,52
1,86
39,41
6,59

81
27
16,2
98,82
0,27
11,65
118
0,02
0
0,25
0
0,17
0,31
2,7
0,78
38,54
5,36

94,5
27
16,2
115,29
0,44
2,3
114
0,24
0
0,87
0,11
0,082
0,28
4,73
1,16
38,25
4,53

76,5
0
0
93,33
0,46
12,05
79
0,13
0
0,04
0,08
0,19
0,51
3,14
0,75
26,24
3,28

90
0
0
109,8
0,63
36,13
118
0,05
0
0,59
0
0,04
0,62
3,76
0,94
39,22
0,94

Oksijenmetre ile yapılan ölçümlerde su sıcaklığı ve suda çözünmüş oksijen
değerleri yağış miktarına ve hava sıcaklığındaki değişimlere bağlı olarak sürekli
değişkenlik göstermektedir. Suda çözünmüş oksijen, su sıcaklığı ve elektriksel
iletkenlik ölçümleri alabalık türleri için çok uygun aralıktadır. Tüm özellikler göz
önünde bulundurularak Yanbolu Deresi suyu için tüm kullanımlara uygun su
özelliklerini taşımaktadır.
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Çizelge 8. Çalışma sahalarına ilişkin Oksijenmetre ve GPS verileri

Mesafe (km)
Rakım (m)
Koordinat Kuzey
Koordinat Doğu
Hava Sıcaklığı (˚C)
Basınç (mmHg)
DO %, (O²)
Çözünmüş O² (mg/l)
E.İletkenli (µ S/cm)
Tuzluluk (ppt)

1.İst.
2.İst.
3.İst.
4.İst.
13
17
28
46
22
152
566
1309
45 32 834 45 27 389 45 14 548 45 03192
58 40 35 57 92 38 57 38 91 56 84 59
15,3
15,6
12,1
10,2
755
736
717,6
655,7
119
104,4
101,4
103,9
11,85
9,96
10,02
10,3
231
220
238,2
229,7
0.11
0.11
0.11
0.11

5.İst.
71
2157
44 92581
56 57 26
7,6
596,1
101,4
9,48
161,3
0.08

BALIK GEÇİDİ TİPİNİN SEÇİMİ VE BOYUTLANDIRILMASI
Balık geçidi yapılmasına karar verilmesi ve tipinin belirlenmesinden sonra göç
eden balıkların mevcut ve muhtemel boyutları göz önünde bulundurularak balık
geçidi karakteristikleri ve proje kriterlerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Solaklı Dere ve Yanbolu Deresinde tespit edilen balık türlerinin tümü göç yapan
dere balıklarıdır. Elde ettiğimiz balık örnekleri maksimum boy 30 cm, sırt
yüksekliği 5,67 cm olarak ölçülmüştür. Yöre balıkçılarının tespitleri dikkate
alındığında bu boyutlarda çok sayıda balık bulunduğu ve bazen 50 cm balıkların
yakalandığı beyan edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda maksimum balık boyu 40
cm sırt yüksekliği ise 8 cm olarak kabul edilebilir.
İklim özellikleri ve çevresel etkenler değerlendirildiğinde yağış miktarının yüksek
olması ve sık sık taşkınların meydana gelmesi nedeniyle Solaklı Dere ve Yanbolu
Deresi için en uygun balık geçidi tipi dikey yarıklı balık geçididir. Ancak balık
geçitleri projelendirilmeden önce şartların uygun olması durumunda doğal tip balık
geçitleri de alternatif olarak çalışılmalıdır.
Dikey yarıklı balık geçitleri projelendirilirken; balık geçidi girişinin (mansap),
akıntının fazla olduğu tarafta, engel ile geçit arasında ölü bölge oluşumu en az
olacak şekilde, ana akış yönüne paralel ve balık geçidi ile taban malzemesinin
bağlantısı sağlanarak inşa edilmesine özen gösterilmelidir.
Balık geçidi, çıkışı (memba) balıkların akıntı ile sürüklenmesini engelleyecek
şekilde bentten ve türbinden yeterince uzak mesafede, türbülanssız akım
sağlayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Gelen su hızının 0,5 m/sn’den fazla
olması halinde geçit çıkışı bir ayırma duvarı ile membaa doğru uzatılmalıdır. Balık
geçidi ile türbin su alma yapısı veya ızgara arasındaki mesafenin en az beş metre
olması gerekir. Balık geçidi çıkış yapısı yukarı havzadan gelecek istenmeyen
madde girişine karşı ahşap yüzer saptırıcı ile korunmalıdır.
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Memba su kotundaki değişimin 0,5 m. ile 1,0 m arasında kalmasına dikkat
edilmelidir. Ancak rezervuar su kot değişiminin 1 m.yi aşması durumunda farklı
kotlarda birden fazla balık geçidi çıkış yapısı inşa edilmesi gerekir.
Balık geçidinde akıntı hızı 2 m/sn’yi geçmemesine dikkat edilmelidir.
Havuzlar arası su kotu farkının 0,2 m’den az ve havuz eğiminin maksimum 1/10
ile 1/5 arasında olmasına dikkat edilmelidir.
Balık geçidi havuzları arasında en fazla 15-20 metrede bir taban eğimi sıfır olan
ve balık boyunun azami on katı boyunda dinlenme havuzu inşa edilmesi önerilir.
Dip canlılarının membaa göçünü kolaylaştırmak ve akış hızını azaltmak amacıyla
balık geçidi tabanı özel olarak dizayn edilmelidir. Doğal dere malzemesi doğala
özdeş biçiminde tüm taban boyunca kesintisiz olarak yerleştirilmelidir. Taban
betonu dökülürken destek sağlaması, malzemenin sürüklenmesini engellemek
amacıyla birkaç tane en fazla 20 cm yüksekliğinde iri taş yerleştirilmeli ve daha
sonra küçük taneli malzeme gevşek olarak döşenmelidir. Kullanılacak
malzemenin medyan çapı 60 mm (d50) olmak üzere değişken tane büyüklüğünde
ve mozaik biçiminde, kalınlığı en az 0,20 m olan kaba malzeme ile kaplanacak ve
beton prizini almadan önce yerleştirilerek sabitlenecektir. Ayrıca balık geçidi girişi
(mansap) taban malzemesi ile nehir tabanı bağlantısı sağlanmalıdır.

BALIK GEÇİTLERİNİN REHABİLİTASYONU
4628 Sayılı Kanun kapsamında inşa edilen tesislerde bulunan balık geçitlerinden
amacına uygun olarak yapılmayanlar ile fiili olarak çalışmayanların aksaklıkları
tespit edilerek amacına uygun çalışabilmesi için rehabilitasyonu yapılmalı ve
çalışır hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda mevcut balık geçitlerinin
fonksiyonel olup olmadığı, yapılacak olan izleme çalışmalarıyla araştırılmalı ve
ihtiyaç duyulan tesislerde balık geçitleri rehabilite edilmelidir.
Solaklı Dere üzerinde 6 numaralı istasyon yakınlarında Çamlıkaya Regülatörü
işletmededir. Regülatörde bulunan balık geçidi birkaç kez iyileştirilerek balık
geçişine uygun hale getirilmeye çalışılmıştır. Mansaptan regülatöre doğru olan
yaklaşık 500 metrelik alanda çok sayıda balık tespit edilmesi, balıkların geçidi
aşmakta zorlandıklarını akla getirmektedir.
Balık geçidine verilen su kesilerek tesisi kullanan balık olup olmadığı kontrol
edilmeye çalışılmıştır. Ekim ayında yapılan bu çalışmada 2 adet karadeniz alası
yakalanmış olmakla birlikte bu balıkların membaa göç eden balıklar mı yoksa
mansaptaki balık geçidi girişindeki yüksek türbülans nedeniyle balık geçidine
sürüklenen balıklar mı, olduğu konusunda kesin yargıya varılamamıştır. Bu
nedenle balık geçitlerinin fonksiyonunu yerine getirip getirmediği hususunda
kapsamlı bir izleme çalışması yapılmalıdır.
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Şekil 28. Çamlıkaya Regülatörü balık geçidi girişi

Yanbolu Deresi üzerinde işletmedeki Selimoğlu ve inşa halindeki Yanbolu ve
Berrak II Regülatörünün bulunduğu koordinatlarda yapılan avcılık çalışmalarında
alabalık yakalanamamıştır. İşletmede bulunan Selimoğlu Regülatöründe havuzlu
tip balık geçidi inşa edilmiş olup, balık geçidinin eğimi, taban yapısı, havuz
boyutları, debi, su hızı, konumu ve giriş-çıkış yapıları bakımından uygun
olmadığından balık geçişlerini sağlayamadığı düşünülmektedir.

Şekil 29. Selimoğlu Regülatörü balık geçidi girişi
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HES projeleri onaylanmadan inşaatlara izin verilmemelidir.
Balık geçitleri fonksiyonel olmayan HES projelerinde rehabilitasyon
çalışmalarına başlanılmalıdır.
Topoğrafyanın uygun olduğu projelerde öncelikle doğal tipte balık geçitleri
tercih edilmelidir.
Balık geçidi dere yatağının biriktirme alanında değil ana akıntı tarafında
konumlandırılmalıdır.
Solaklı Dere ve Yanbolu Deresinde uygulanan tüm balık geçidi projelerinde tip
proje olarak havuzlu tip balık geçidi yapılmıştır. İnşaatı devam eden ve projesi
hazır olanlarda proje değişikliği yapılarak dikey yarıklı balık geçidi tipinin
uygulanması, inşaatı bitmiş olanlarında bu tip ile rehabilite edilmesi uygun
olacaktır.
Türbin seçiminde balıklara zarar vermeyecek türbin tipleri tercih edilmelidir.
Balık geçidi ile dere yatağının batık çalışması gerekmektedir. Mevcut
projelerde balık geçidi girişi dere yatağından yüksekte kalmaktadır. Su miktarı
az iken balık göçü zorlaştığından balık geçidi girişi ile dere yatağının uygun
şekilde bağlantısı sağlanmalıdır.
Yeni inşa edilecek ve inşa edilmiş tersip bendi, brit, taban kuşağı vb. taşkın
tesisleri, havza hidrolojisi ve balık faunasına bağlı olarak incelenmeli ve
gerekli olanlarda balık geçidi inşa edilmelidir.
Solaklı ve Yanbolu Derelerindeki balık geçitlerinde, balıkların memba-mansap
göçleri uygun malzeme ve ekipmanla izlenmeli, amaca uygun yapılar balık
geçidine dâhil edilmelidir.
Her yıl balık geçitlerinin diğer ünitelerle birlikte bakım ve onarımları
yapılmalıdır.
Mevcut balık geçidi projelerinde izleme, bakım ve onarım faaliyetlerinin
yürütülebilmesi için balık geçidi yapısına korkuluk gibi önlemler düşünülmemiş
olup, gerekli güvenlik önlemleri, uygun uyarı ve ikaz levhaları ile kaçak balık
avcılığını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.
Balık geçidi projelerinde çevresel akış debisi biyolojik ihtiyaçlar hesaplanarak
belirlenmemiştir. Akarsu bir bütün olarak ele alınmalı ve çevresel akış debisi
ihtiyaca göre tekrar belirlenmelidir.
Balık geçitlerine verilen suyun miktarı ve zamanı işletmecinin inisiyatifine
bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda alabalıkların üreme göçünün eylül ayından
itibaren başladığı tespit edilmiştir. Balık göçüne göre oluşturulacak bir işletme
programı uygulanmalı ve bu dönemde balık geçidi devamlı işler halde
bulundurulmalıdır.
Projeler işletmeye alındıktan sonra derede su azalacağından dere
yataklarındaki doğal yapı, balıkların aşamayacağı engeller ortaya çıkmaktadır.
HES Projeleri işletmeye alınmadan önce dere yatakları balık yaşamına uygun
hale getirilmelidir.
Solaklı Deresi Derebaşı mevkiinden itibaren Şekersu kaynaklarına doğru
Demirkapı HES Projesi kapsamında Demirkapı I,II ve III Regülatörlerinin
planlandığı alan yumurtlama alanı ve yavrular için barınma alanı olduğundan
bu kritik bölgedeki HES projeleri tekrar gözden geçirilmelidir.
41














Yanbolu Deresinde Taşköprü mevkiinde Yanbolu Regülatöründen itibaren
kaynaklara doğru olan kısım alabalıkların yumurtlama ve yavruları için
barınma alanı olduğundan bu kritik bölgede yapılaşmaya izin verilmemeli ve
etkin koruma sağlanmalıdır.
Solaklı Deresinde Çambaşı Regülatörü ile Derebaşı Mevkiine kadar olan alan
ve Yanbolu Deresinde Berraksu Regülatörü ile Yanbolu Regülatörüne kadar
olan alan, HES inşaatlarının tamamlanmasına müteakip Salmo coruhensis
(alabalık) ile balıklandırılarak balık popülasyonuna verilen zarar telafi
edilmelidir.
Firmalara regülatör ve santral binaları çevresi dahil inşaat sırasında müdahale
ettiği alanlarda dere yatağı ve doğal çevrenin tekrar düzenlenmesi,
ağaçlandırma ve rekreasyon çalışması yapılması şartı getirilmelidir.
HES inşaatları nedeniyle açılan su iletim tünelleri ve cebri boruların geçtiği
alanlardaki hafriyatların gelişigüzel eğimli arazilere bırakılmasıyla orman
alanlarında büyük tahribatlar meydana getirerek dere yatakları doldurulmakta
ve su akım rejimi ile su kalitesini olumsuz etkilemektedir. Çevresel akış için
yatağa bırakılan su deredeki hafriyatlardan dolayı yatakta kaybolmaktadır.
İnşaat aşamasında gerekli tedbirler alınarak, dere yataklarına gelişigüzel
boşaltılmış hafriyatlar temizlenerek derenin doğal akışı yeniden sağlanmalıdır.
HES inşaatları sırasında oluşan hafriyat; 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 14.
maddesinde belirtilen hükümler gereğince dolguda ve arazi tesviyesinde
kullanılmalıdır.
İnşaatlar sırasında kullanılan beton katkı maddeleri ve çimentonun akarsuya
karışması da su kalitesini olumsuz etkileyecektir. Bu maddelerin suya
karışmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
HES inşaatı ve işletmesi sırasında çalışacak personelin içme ve kullanma
suyu sonucunda evsel atık su oluşmaktadır. Oluşan atık sular dere yatağına
bırakılmamalı, sızdırmaz fosseptiklere deşarj edilmeli ve belirli periyotlarla
yetkili belediye tarafından vidanjörlerle çekilerek uygun deşarj noktalarına
deşarj edilmelidir.
Gerekmediği halde balık geçidi yapılmasının önüne geçilmeli, kurumlar
arasındaki görev ve sorumluluklar yeniden belirlenmeli ve 1380 Sayılı
Kanun’un 22. Maddesi yeniden düzenlenmelidir.
Balık geçitlerinin planlanması, projelendirilmesi ve inşası aşamalarında
biyoloji, hidroloji ve inşaat mühendisliği gibi mesleklerin konusunda uzman
personelden oluşan bir komisyon marifeti ile söz konusu çalışmalar
yönlendirilip, neticelendirilmelidir.
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BEKLENEN YARARLAR /UYGULAMAYA AKTARMA/
EKONOMİYE KATKISI
Yapılan çalışmalar rapor halinde yayınlanarak, çalışma sonuçları ve yapılması
gerekenler konuyla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
paylaşılabilecektir.
Bu çalışma ile inşaatı devam eden ve işletmede olan tesislerdeki fonksiyonel
olmayan balık geçitlerindeki eksiklikler tespit edilmiş olup, gerekli
rehabilitasyonların yapılması halinde emniyetli memba göçü sağlanabilecektir.
DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili kurum ve kuruluşlarla görev ve sorumluluklar
doğrultusunda koordineli olarak çalışılarak, balık geçidinin amacına uygun olarak
projelendirilmesi ve inşa edilmesi sağlanacaktır.
Yaşam alanı HES tesisleriyle kesintiye uğrayan sucul hayatın devamlılığı
sağlanarak çevreye verilen zararlar azaltılmaya çalışılacaktır.
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