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Göllerinin Dünü-Bugünü 

Erol KESİCİ1, Kutsal KESİCİ2, Cevdan KESİCİ3 
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su 
Ürünleri Fakültesi, 35200, Eğirdir, Isparta 

2Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 
Hidrobiyoloji ABD, İzmir 

3Altın kum Mahallesi Yosun Apartmanı,17/7, 
Eğirdir, Isparta 

ekesici@sdu.edu.tr 
 

Burdur-Göller Havzası; Türkiye’nin güney 
batısında yer alan en büyüğü Burdur Gölü olmak 
üzere Acı Göl, Salda Gölü, Akgöl (Çorak), Yarışlı 
ve Karataş Gölü’nün su toplama havzalarından 
meydana gelen alanı kapsamaktadır. Kuvatenerde; 
havzada çökme alanlarının dolması ve yeniden 
yükselmesi sonucu irili ufaklı doğal göller 
oluşmuştur, bu göllerden yalnız Karataş Gölü’nün 
suyu tatlıdır.  

Sulak alan ekosistemlerinin biyolojik 
zenginliğiyle, doğal iç dinamiği ortamın hidrolojik 
yapısıyla uyum içerisindedir. Bu ilişkiler; asırlarca 
doğal yapı içerisinde iyi bir şekilde harmanlanarak 
hassas bir denge üzerine kurulmaktadır. 
Ekosistemlerin bir bütün halinde ki var oluşu ve 
sürdürebilirliği bu doğal denge ile sağlanmaktadır. 
Bu nedenle, ekolojik zincir ve halkaları eksiksiz 
olarak korunmalıdır. Sistem elemanları arasında 
zaman zaman farlılaşmalar olsa da, diğer canlılar 
zamanla bu değişimi dengeler ve böylece 
ekosistem, önceki kararlı konumunu ve biyolojik 
zenginliğini oluşturur. Günümüzde insan 
etkinlikleriyle hızla tüketilen sulak alanlarda 
kayıplar artmıştır. 

Bu çalışmada; Burdur Göller Havzasının 
acı-tuzlu göllerinin dünden bu güne ekolojik 
yapılarındaki bazı farklılıkların nedenleri 
araştırılmıştır 
  
Anahtar Kelimeler: Burdur Havzası, Acı-Tuzlu 
sulu göller, Burdur,Salda,Acıgöl  
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Sulak Alanların Önemi, Karşılaştığı Sorunlar ve 
Çözüm Önerilerinin Halka Ulaşmasında, Ülke 

Genelinde Duyulmasında Her Üniversitenin 
İlgili Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Desteği 
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Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, 

suları durgun veya akıntılı tatlı, acı veya tuzlu, 
denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde 
altı metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, bütün 
sular, bataklık, sazlık, turbiyeler, göller ve lagünler 
Sulak Alandır. 

Yeryüzünün %3’ünü kapsamasına rağmen, 
Sulak Alanlar ekolojik, ekonomik yönden büyük 
öneme sahiptirler. Fakat ülkemizde çeşitli 
yönetmeliklere (Sulak Alanların Korunması 
Yönetmeliği), uluslararası sözleşmelere (RAMSAR, 
BERN, BARSELONA, BONN sözleşmeleri. 
Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunmasına 
Dair Sözleşme, Kuşların Himayesine Dair 
Milletlerarası Sözleşme, Akdeniz’ in Kara Kökenli 
Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması 
Protokolü.) rağmen bir halk bilinci oluşmamıştır. 
Sulak alanların ne olduğu, ülkemizdeki sulak 
alanlar, sulak alanların bilinen önemleri, 
sağlayacağı yararlar, karşılaştığı sorunlar ve 
oluşturulan çözüm önerileri halk tarafından 
bilinmemektedir. Bu yüzden beklide sulak alanların 
karşılaştığı en büyük sorun insanların bu konuda 
bilgi sahibi olmamasıdır. Bu sorunu ortadan 
kaldırabilirsek, yani halk bilinci oluşturabilirsek, 
diğer sorunlarda kendiliğinden çözümlenecektir. 

Her üniversitenin ilgili bölümlerinde 
okuyan öğrenciler bilgilerini halk ile paylaşarak, 
halk bilincinin oluşmasına yardımcı olabilir. Bu 
düşünceler ışığında aşağıdaki çalışmalar 
yapılacaktır. 

1-)Üniversitemizde “Sulak Alanları 
Koruma Öğrenci Grubu” oluşturma.   

2-)Ankara halkına, sulak alanlar 
konusundaki bilgilerini ölçmek için anket çalışması. 

3-)Ankara halkına sulak alanların önemini, 
karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini içeren 
broşür dağıtımı. 

4-)Yerel yayın organları ile temasta 
bulunup, sulak alanlar konusundaki bilgilerimizi 
paylaşarak, bu konuda yayınların yapılmasını 
sağlama. 
  


