
TMH

TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 409 - 2000/522

KENTLEÞME - ANKARA

EYMÝR VE MOGAN GÖLLERÝ

Meryem Beklioðlu(*)

EYMÝR VE MOGAN GÖLLERÝ'NÝN EKOLOJÝK YAPILARI:

Tektonik olaylarla oluþan çökme sonucu oluþmuþ 
Mogan-Eymir-Ýncesu deresini izleyen çukurluk vadi, 
baþlangýçta bir akarsu vadisiyken, derelerin getirdiði 
materyalin 1900’lü yýllarda Mogan çukurluðunu (bugün 
Gölbaþý yerleþiminin bulunduðu bölge) doldurmasý 
sonucu Mogan Gölü ve Eymir çukurluðunun önünü 
doldurmasý sonucu ise Eymir Gölü oluþmuþtur. Bu göllere 
oluþum biçimlerinden dolayý alüvyonel baraj gölleri 
denmektedir. Mogan ve Eymir Gölleri Ankara ili sýnýrlarý 
içinde, il merkezinden 20 km güneyindedir. Eymir ve 
Mogan Gölleri ayný su toplama havzasýndadýr. Mogan 
Gölü kotu 3m daha yüksek olduðundan su akýþ yönü 
Mogan Gölü’nden Eymir Gölü’ne doðrudur.

Eymir ve Mogan Gölleri’nde Mart 1997 yýlýnda 
baþlattýðým ve hala süren izleme çalýþmasýnda, göllerde, 
göllere su girdisi olan dereler ve çýktýlarýnda, fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik deðiþkenler, haftalýk ve aylýk sýklýkla 
belirlenmektedir. Bu araþtýrmanýn ürettiði üç buçuk 
yýlý aþkýn veri ve daha önce gölde yapýlan çalýþmalarýn 
sonuçlarýyla birlikte bu iki gölün ekolojik yapýsý aþaðýda 
deðerlendirilmektedir.

Her iki göl ve havzadaki insan etkinlikleri küçük ölçekli 
sanayi bölgelerinin bulunmasý, topraðýn tarýmsal amaçlý 
kullanýmý, Gölbaþý Belediyesi’nin ve TEAÞ’in arýtýlmamýþ 
evsel atýksu deþarjý, denetimsiz balýkçýlýk (Mogan Gölü) 
ve rekrasyonel kullanýmý biçiminde özetlenebilir.

MOGAN GÖLÜ

Mogan Gölü yüzey alaný büyük (5.4 km2) sýð bir göl-
dür (maksimum derinlik: 4 m, ortalama derinlik: 2.8 m).

Mogan Gölü’ne akan derelerde (özellikle Gölcük 
ve Yavrucak dereleri) çok yüksek düzeyde azot ve 
fosforlu bileþikler bulunmaktadýr (ortalama toplam 
fosfor: 428 mikrogram/litre, çözünmüþ inorganik azot: 
2386 mikrogram/litre). Bu dereler, gölün güney, güney-
batý ve batý kýyýlarýndaki çok geniþ sulak alanlardan 
geçerek göle ulaþtýklarý için derelerdeki besin tuzu 
yüklerinin göle etkisi azdýr. Çünkü bu sulak alanlarýn 
filtreleme iþlevi (azotu atmosfere uzaklaþtýrma; fosforlu 
ve azotlu bileþikleri sazlarýn kullanmasý) oldukça düþüktür. 
Mogan Gölü’nün bir diðer önemli azot ve fosfor girdisi 
ise Gölbaþý kasabasýnýn içinden geçerek gelen Sukesen 
deresidir (ortalama toplam fosfor: 830 mikrogram/litre, 
çözünmüþ inorganik azot: 2482 mikrogram/litre). Bu 

dere, gölün kuzey ucunda, göl ayaðýna yakýn bölgedeki 
sazlýk alaný geçerek göle ulaþýr. Sukesen deresine 
kasabadan kaçak evsel atýksu deþarjý yapýlmaktadýr.

Mogan Gölü’nün doðal yapýsýnýn korunmasýnda bu 
sulak alanlarýn önemi çok büyüktür. Fakat göle havzadan 
derelerle ulaþan tarýmsal ve evsel atýksu kaynaklý, azotlu 
ve fosforlu bileþik girdisinin engellenmesi gerekmektedir 
çünkü bu doðal sulak alanlarýn taþýma kapasiteleri sonsuz 
deðildir ve zaman içinde bu özelliklerini kaybedebilirler.

Mogan Gölü’nde belirlenen bulgularýmýz ise 
sýrasýyla:

- Toplam fosfor miktarý düþük: 3.5 yýllýk ortalama: 74 
mikrogram/litre.

- Suda bulanýklýða neden olan bitkisel-plankton 
yoðunluðu düþük: 3.5 yýllýk ortalama: 12 mikrogram/
litre.

- Yaz aylarýnda ýþýk geçirgenliði çok yüksek: göl tabaný: 
> 3 m.

- Su kalitesini koruyan sualtý bitkileri çok zengin: göl 
alanýnýn %80’i kadar.

- Hayvansal-planktonca zengin.

Mogan Gölü’nün yeni balýk stok çalýþmasý yok. Fakat 
son yýllarda etçil turna balýðýnýn baskýn tür olduðu 
belirtilmiþtir. Fakat gölde balýk avlanmasýyla ilgili hehangi 
bir kontrol olmadýðý için yoðun bir avlanma yapýldýðý 
bilinmektedir. Etçil turna, sualtý bitkileri arasýnda yaþayan 
bir balýktýr. Gölün sualtý bitkilerince zenginliði dikkate 
alýndýðýnda turna balýðýnýn baskýn olmasý beklenen 
sonuçtur. Göl ve gölü çevreleyen sulak alanlarda farklý 
beslenme gruplarýnda toplam 160 kuþ türü belirlenmiþtir. 
Ekosistem, macar ördeði (50 çift), alaca balýkçýl (30 
çift), pasbaþ patka (10 çift) ve dikkuyruk (2 çift) üreyen 
popülasyonlarýyla Önemli Kuþ Alanlarý statüsünü kazanýr 
(Yarar ve Magnin, 1997). Mogan Gölü bu özelliklerinden 
dolayý B sýnýfý sulakalan sýnýfýndadýr. B sýnýfý sulakalanlar 
ise tüm dünyada nesli tükenen türlerin yeterli ve düzenli 
sayýda gözlendiði alanlardýr. Ayrýca Mogan Gölü’nün batý 
kýyýsýnda endemik tür, yanar döner peygamber çiçeði 
(Centaurea tchichatcheffi), tesbit edilmiþtir. Mogan 
Gölü, günümüz tatlýsu ekolojisi kriterleriyle eldeki 
veriler deðerlendirildiðinde, sualtý bitkileri yoðun, ýþýk 
geçirgenliði yüksek, berrak su özelliðinde, zengin tür 
çeþitliliðine sahip bir sýð göldür.

Mogan Gölü’ünün geçmiþdeki ekolojik yapýsýný 1974 
yýlý öncesi ve sonrasý olarak deðerlendirmek gerekir. 
Çünkü Mogan Gölü’nün çýktýsýna 1969-1971 döneminde 
taþkýn koruma amacýyla regülatör yapýlmýþtýr ve 
regülatörün iþletmeye 1974 yýlýnda baþlamasýyla, göl 
doðal su rejiminde deðiþmeler olmuþtur (su seviyesinde 
ortalama 0.44 m, göl alanýnda 40.98 ha’lýk azalma).

Regülator öncesi, 1972-73 döneminde yapýlan 
çalýþmada, gölde azot ve fosfor yoðunluðu 
ölçülemeyecek kadar az olsa da, ýþýk geçirgenliðinin 
çok düþük (35-107 cm) olduðu belirlenmiþtir. Ayný 
dönemlerde, göl sualtý bitki yayýlýmýnýn yalnýzca kýyý 
kuþaðý boyunca, 8-10 m’lik bir kemer oluþturduðu 
da belirlenmiþtir. Gözlenen bu düþük ýþýk geçirgenliði 
bitkisel-plankton üremesi kaynaklý deðildir çünkü bitkisel-
plankton biyokütlesi ayný araþtýrmada ölçülemeyecek 
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kadar az kaydedilmiþtir. Bütün bu bulgularýn nedeni, 
göl su düzeyinin daha yüksek olmasý ve bunun yanýnda 
rüzgarýn neden olduðu dalgalanmanýn dip çamurunu 
karýþtýrmasýyla oluþan bulanýklýkla açýklanabilir. 1974 yýlý 
sonrasý yürütülen çalýþmalarda göl içi fosfor, azot ve 
bitkisel plankton biyokütlesi düþük, ýþýk geçirgenliði ise 
yüksek ve sualtý bitkilerinin yayýlýmý ise göl yüzey alanýnýn 
%80’ni olarak belirtilmiþtir. 1974 yýlýnda regülatörün 
iþletmeye açýlmasýyla göl su seviyelerinde yaþanan düþüþ 
sualtý ve suüstü bitkilerinin yayýlýmýný arttýrmýþ. Bu 
yayýlým da ýþýk geçirgenliðinin artmasýna ve daha fazla 
sualtý bitkilerinin büyümesine neden olmuþtur. Artan 
sualtý bitki yayýlýmý gölün tür çeþitliliðini ve ekolojik 
özelliklerini zenginleþtirmiþtir. Mogan Gölü’nde 1967-90 
yýllarý arasýnda dip çamur birikim hýzý (86 000 m3/yýl 
diðer bir söyleyiþle 91 m3/km2/yýl) ülkemizdeki ortalama 
birikim hýzýnýn altýnda olduðu belirtilmiþtir (DSÝ, 1993). 
Ýncelenen dip çamurunda ise canlý yaþamý tehdit 
edebilecek radyoaktif ve çesitli aðýr metallerin 
kirlenmesine rastlanmadýðý kaydedilmiþtir (Hacettepe 
Üniv., 1998).

Mogan Gölü þu günlerde Ankara ve Türkiye’nin 
gündemindedir. Gölle ilgili iddia edilen dolma sonucu 
sýðlaþma ve ötrofikleþme gibi yakýþtýrmalar eldeki bilimsel 
veriler deðerlendirildiðinde asýlsýz kalmaktadýr. Gölde 
regulatörün iþletmeye açýldýðý 1974 yýlýný izleyen yýllarda 
su seviyesinde düþme yaþanmýþtýr çünkü regulatör ile 
göl, düþük su seviyelerinde iþletilmiþtir (regülatör öncesi 
maksimum derinlik: 5.25 m). 

Göldeki sýðlaþma gölün hidrolojisindeki deðiþim 
sonucudur. Mogan Gölü’nün dip çamurunun artmasýyla 
sýðlaþmasý gibi savlarýn hiç bir bilimsel desteði yoktur ve 
asýlsýzdýr. Eðer göl dip çamur miktarý aþýrý artmýþ olsaydý 
gölün kapladýðý yüzey alanýnda düþme deðil bir artma 
olmasý gerekirdi (göl alanýnda 1974 de regulatörün 
iþletilmeye açýlmasýyla düþük kotlarda iþletildiði için  
40.98 ha’lýk azalma). Bu aslýsýz savlara dayanan sözde 
“gölü kurtarmak için dip çamurunun temizlenmesi” 
gibi yaklaþýmlar çaðdaþ tatlýsu ekolojisinin bilimsel 
gerçekleriyle taban tabana zýttýr. Göl bulunduðu haliyle 
(sualtý bitkileri yoðun, ýþýk geçirgenliði yüksek, berrak 
su özelliðinde ve çok zengin tür çeþitliliðiyle) zengin 
bir sýð göldür. Gölün, canlý yaþamca zengin, organik 
dip çamuru, çok sayýda omurgasýz türün erginlerinin 
barýndýðý, beslendiði, yumurtalarýnýn korunduðu, bitki 
tohumlarýnýn saklandýðý ve balýklarýn beslendiði alandýr. 
Dip çamurunda canlý yaþam bulundurmayan bir göl 
yapay bir havuzdan öte deðildir ve ekolojik özelliklerini 
kaybetmiþ demektir.

EYMÝR GÖLÜ

Eymir Gölü uzun kýyý þeridiyle, nispeten büyük ve 
sýð bir göldür (alan: 1.25 km2, maksimum derinlik: 6 m, 
ortalama derinlik: 3.1 m, kýyý þeriti: 13 km).

Eymir Gölü’nün en önemli su kaynaðý Mogan 
Gölü’nün taþkýn sularýdýr ve göle bir kanalla ulaþýr. Bu 
kanal Gölbaþý kasabasýnýn evsel atýksuyunu, çevredeki 
küçük ölçekli sanayi atýklarýný 1995 yýlýna kadar göle 
taþýmýþtýr. 1995 yýlýnda iþletmeye açýlan bypas bu 
kirleticileri Eymir Gölü’nün ayaðýna Ýmrahor Vadisine 

taþýmaktadýr. Eymir Gölü’nün girdisine TEAÞ lojmanlarýnýn 
yetersiz arýtým sisteminden çýkan atýksular verilmektedir. 
Yaptýðýmýz 3.5 yýlý aþkýn ölçümlerde TEAÞ lojmanlarýnýn 
atýksuyunda çok yüksek düzeyde toplam fosfor ve 
çözünmüþ inorganik azot (ortalama 5413 mikrogram/
litre, 7880 mikrogram/litre, sýrasýyla) belirlenmiþtir. 
Eymir Gölü’nün diðer bir su girdisi ise göle kuzey 
ucundan giren Kýþlakçý deresidir. Kýþlakçý deresi sadece 
kýþ ve bahar aylarýnda akar ve göle çok yüksek miktarda 
toplam fosfor ve çözünmüþ inorgank azot (ortalama 
1072 mikrogram/litre ve 2559 mikrogram/litre, sýrasýyla) 
taþýr. TEAÞ lojmanlarýnýn atýksuyu ve Kýþlakçý deresi, Eymir 
Gölü’nün su kalitesinin bozulmasýna (ötrofikleþmesine) 
neden olmuþtur.

Eymir Gölü’nde Mart 1997- Aðustos 1998 dönemine 
ait bulgularýmýz: toplam fosfor (304 mikrogram/litre) ve 
bulanýklýða neden olan bitkisel-plankton (19 mikrogram/
litre) yoðunluklarýnýn çok yüksek, ýþýk geçirgenliði (112 
cm) çok düþük olduðu belirlenmiþtir. Su kalitesini 
koruyan ve biyolojik çeþitliliði arttýran sualtý bitkilerinin 
yayýlýmý ise yalnýzca göl yüzey alanýnýn %2.5’idi. Yine ayný 
dönemde Eymir Gölü’nde toplam balýk stoðu 200 ton 
(1600 kg/ha) idi. Ötrofik göllerde su kalitesini bozan 
kadife balýðý (%89) ve sazan (%10), toplam stoðun 
%99’unu oluþturmaktaydý. Temiz sularda yaþayan ve 
oksijen gereksinimi yüksek turna balýðý ise göl balýk 
stoðunun yalnýzca %1’idi. Bu veriler, Eymir Gölü’nün, 
havzadan gelen yüksek fosfor girdisiyle aþýrý beslendiðini 
ve gölde besin zinciri yýkýmýna neden olarak su 
kalitesini bozduðunu ve göl suyunu bulanýklaþtýrdýðýný 
göstermektedir.

Eymir Gölü’nün bozulan su kalitesi ve besin zinciri 
iliþkilerini iyileþtirmek amacýyla Aðustos 1998 yýlýnda 
biyomanipulasyon baþlattýk. Þu ana kadar gölden 
kadife ve sazan balýklarýnýn %40’ný çýkarýldý. Gölde 
biyomanipulasyon sonrasý (Aðustos 1998-Eylül 2000 
arasý dönemde) kaydedilen durum þöyledir: Göl suyunda 
bulanýklýða neden olan bitkisel- plankton (10 mikrogram/
litre) yoðunluðu azalmýþtýr ve ýþýk geçirgenliði (325 
cm) çok artmýþtýr. Gölde sualtý bitkileri 2000 yýlýnda 
göl toplam yüzey alanýnýn %35-40’i arasýndadýr. Eymir 
Gölü’ne ait yeni kuþ sayýmlarý yoktur, fakat gölde dalýcý 
ve balýkçýl sukuþlarýnýn sayý ve çeþidinde (bahri, balaban, 
balýkçýl gibi) artma gözlenmektedir. Eymir Gölü geçmiþte 
de biyomanipulasyonla yeniden kazandýrýlan özelliklere 
sahipti. Gölde 1947-48 döneminde yapýlan bir çalýþmada, 
ýþýk geçirgenliðinin yüksek (> 300 cm), uzun kýyý þeridinin 
4-5 m derinliðe kadar olan bölgelerin çok sayýda sualtý 
bitkileriyle kaplý ve zengin sukuþu faunasý  olduðunu 
belirtmektedir.  

Biyomanipülasyon, Türkiye’de ilk kez Eymir Gölü’nde 
uygulanmýþtýr. Bu uygulama sonucunda Eymir Gölü’nde 
artan ýþýk geçirgenliði, göl kýyý þeridinde sualtý bitkilerini 
arttýrmýþtýr. Göl, maviye dönüþen su rengi, akvaryum 
gibi kýyý þeridinde büyüyen sualtý bitkileriyle, iyileþmiþtir. 
Bu çalýþma, göl ekosistemini tanýmlayýp, bozulan besin 
zinciri iliþkisine müdahaleyle, ötrofik göllerin su kalitesini 
iyileþtirilmesinde ülkemizde tek örnektir. Eymir Gölü, 
göl ekosistemlerinin tanýmlanmasý, sorunlara akýlcý ve 
kalýcý çözümlerin üretilmesinin ancak ekolojik yaklaþýmla 
mümkün olabileceðine de iyi bir örnektir.


