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Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında doğal
özelliklerini kısmen koruyabilmiş en büyük sulak alan
olup, Samsun ilinde, Kızılırmak’ ın denize döküldüğü yerde
19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırları içinde kalan
Samsun-Sinop karayolunun kuzeyinde bulunmaktadır. Burada
bulunan kuş cenneti, bünyesinde 323 adet değişik kuş türü
barındırmaktadır. Delta, Avrupa kuş alanları envanterindeki
en önemli dört kriterden üçüne sahip olmasıyla uluslararası
ornitolojik bir öneme sahiptir. Deltada, kış döneminde yüz bin
dolayında su kuşu kışlanmaktadır. Karadeniz’ i direkt olarak
aşan göçmen kuşların uçuş hazırlığı yaptıkları ve uçuş sonrası
dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri tek
alandır. Bütün bunların yanında delta, günümüze kadar uzanan
süreç içerisinde bilinçsizce ve yanlış yapılan uygulamalar
neticesinde büyük zararlar görmüştür. Bu yanlışlıklar değişik
platformlarda dile getirilmiştir. Bu makale kapsamında, bugüne
kadar pek dillendirilmemiş olan fakat kuş cennetinin içerisinden
geçmesiyle kuşlara ve diğer canlılara zarar vermekte olan
karayolunun durumu ve bu zararın en az seviyeye indirilmesi için
neler yapılması gerektiği incelenmiştir. Yolun yapısı, kullanım
şekli tartışılmış, bölgede turizmin geliştirilmesi ve ekolojik
dengenin korunabilmesi için gerekli görülen yeni düzenlemeler
hakkında öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Kızılırmak Deltası, kuş cenneti, yol
Abstract
Red River Delta, which has preserved natural features in
Turkey’s Black Sea coast, is the largest wetlands. It is located

in the north side of Samsun-Sinop highway which stays within
the borders of 19 Mayıs, Bafra and Alaçam towns where
the Red River flows into the sea in Samsun city. This Bird
Paradise houses 323 different kinds of bird types. Delta, has
international ornithological importance by having the three of
four most important criterions in the inventory of European
bird areas. About a hundred thousand waterfowls exist in Delta
during the winter time. It is the only area where the migratory
birds, passing over Blacksea directly, can be fed and protected
and can make flying preperation and take a rest after flying.
Beside all these things, Delta has been damaged as a result of
unconscious and improper applications which have been done
until today. These mistakes have been mentioned in different
platforms. In this paper, the road which passes through the Bird
Paradise and harms the birds and other animals, is examined.
The necessary things which should be done to decrease this
damage is also examined. The road structure and its usage are
discussed. Suggestions, about the necessary new regulations
to develop tourism and to preserve the ecological balance, in
the region, have been made.
Keywords: Red River Delta, bird paradise, road
1. Giriş
Ekolojik anlamda Kızılırmak Deltası özelliklerinden ve bu
alanlarda yaşayan canlıların çeşitliliğinden dolayı önemli bir
konuma sahiptir. Kızılırmak Deltası oldukça geniş bir alana
sahip olup irili ufaklı 20 adet göl, bataklık ve sazlıklarıyla
kuşların barınması açısından sadece Türkiye’ de değil, aynı
zamanda dünyada da önemli bir yere sahiptir. Kızılırmak
deltasının bir kısmı ramsar alanı olarak, diğer bir kısmı
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ise Kültür bakanlığı tarafından Doğal Sit alanı olarak ilan
edilmiştir. İlkbahar aylarında göç eden kuşlar Karadeniz’ i
geçmek için hazırlanırken, kış ayında kışlayan kuş sayısı da
oldukça büyük rakamlardadır. Bölge, kuşların göç zamanı
Karadeniz’ i geçerken dinlendikleri bir alandır. Sadece kuşların
değil aynı zamanda yaban hayvanların da yaşam alanıdır [1].
Ekosistemde önemli bir yere sahip olan Delta, bilinçsizce ve
yanlış yapılan uygulamalar neticesinde günümüze değin pek çok
zararlar görmüş ve görmeye devam etmektedir. Bu makalede,
bu doğa güzelliğinin kaybolmaması için neler yapılabileceği
konusunda önerilerde bulunulmuş, kuş cennetinin gerçek
manada turizme kazandırılamamış olmasının nedenleri üzerine
tespit edilen eksikliklerden bahsedilmiş, bölge içerisinden
geçen yolun yapısı ve kullanım şekli konusunda yapılması
gerektiği düşünülen düzenlemelere değinilmiştir. Söz konusu
tespit ve öneriler, Deltanın durumu konusunda yapılan literatür
çalışmalarının yanı sıra, yazarlar tarafından 16 Ocak 2014
tarihinde bölgeye yapılan gezi sırasında elde edilen gözlemlere
de dayanmaktadır. Bu makalede, söz konusu gezi sırasında
tespit edilen aksaklıklardan da bahsedilmiştir.
2. Kızılırmak Kuş Cenneti Coğrafi Yapısı
Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri’nin taşımış olduğu
alüvyonları, menderesler çizerek Karadeniz ile buluşturması
ile Kızılırmak Deltası oluşur. Delta, Samsun ilinde Kızılırmak
Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yerde, Ondokuzmayıs, Bafra
ve Alaçam ilçe sınırları içinde kalan alanın, Samsun-Sinop
karayolunun kuzeyinde bulunan bölümünde uzanır [2]. Şekil 1
de, Deltanın harita üzerindeki yeri görülmektedir.
Kızılırmak Deltası, çok büyük bir bölümü çakıl, kum, silt, kil,
eğimi çok az olan yerlerde ise, akarsuların aşındırdıkları
malzemeleri biriktirmesi sonucunda alüvyal topraklardan
oluşan ova karakterindedir. Delta Ovası, geniş bir alüvyal
düzlükten sonra basamaklar halinde yükselmektedir. Kızılırmak
Havzası arazisinin büyük kısmının bataklık, sazlık ve su al tında
kalan topraklardan oluştuğu görülmektedir [2].

3. Kızılırmak Kuş Cenneti Çevresel Sorunlar
Kızılırmak Deltası, Karadeniz’e özgü nadir habitat tiplerini
bulundurması, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapması
yönünden oldukça önemli bir konumdadır.
Hayvanların
yaşamlarını sürdürebildikleri, tüm canlılar için zengin besin
kaynakları sunan çok sayıda bitkinin bulunduğu bölgenin
hidrolojik döngüsünü düzenleyen alanlar olarak görülen sulak
alanların önemi, ekolojik anlamda dengeyi sağlamak için çok
önemlidir.
Kızılırmak Deltası da birçok kıyısal sulak alan sistemi gibi
kirliliğe maruz kalmaktadır. Kızılırmak Deltası’ ndaki yüzey
suyu ve yeraltı suyundaki kirlenmenin temel kaynağı, zirai
faaliyetlerinde kullanılan kimyasalların neden olduğu kirliliktir.
Bu kirlilik, delta sınırları içerisinde yer alan Kızılırmak Nehri
içme suyu değerlerinin karşılanmamasına neden olmaktadır [3].
Bu bağlamda, yerel halkın deltaya zarar vermeden, deltayla
olan ilişkisinin olumlu yönde ilerlemesi yönünde çalışmaların
gerekli olduğu görülmektedir.
Bafra ilçesine yapılan atık su arıtma tesisinin faaliyete geçmesi
su kalitesini iyileştirme yönünde olumlu sonuçlar verse de,
Kızılırmak Deltası sulak alan sisteminde su kalitesi henüz
istenen düzeye ulaşmamaktadır [3].
Kızılırmak Deltası, tarımsal potansiyel bakımından Türkiye’nin
en zengin ovalarından birisidir. Deltanın %50’den fazlası tarım
arazisi olarak kullanılmaktadır [4]. Son yıllarda seracılık da
önem kazanmaktadır [5].
Altınkaya ve Derbent barajlarının inşasından dolayı Delta daha
fazla büyüyememiştir. Ayrıca orman tahribinin başlaması,
kaçak yapılaşma, bölgenin tahribine yol açmaktadır [3].
Alanda saz kesimi yapılmaktadır. Bu kesim süresi 5 ay olarak
belirlenmiştir. Kesilen sazlar ertesi yıla yeniden gelişmesi
beklendikten sonra yeniden kesilebilir duruma gelmektedir.
Deltada, saz kesimi ve satımından elde edilen gelir 2005 yılına
kadar olan verilere göre yıllık 500 bin ABD Doları civarındadır
[6].
Hayvancılık genellikle aile işletmeciliği şeklinde olup, büyükbaş
(özellikle manda), küçükbaş ve kümes hayvanı yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Bölge halkı manda sayısının her geçen gün
içinde azalmaya başladığını belirtmektedir [7].
Göllere yakın olan köyler ikinci bir gelir kaynağı olarak
balıkçılığa yönelmişlerdir. Balıkçılara göre geçmişten günümüze
balık verimleri çok azalmıştır; 1970’li yıllarda yaklaşık 500 ton
balık avlanırken 1990’lı yıllarda bu miktar 125 tona düşmüş,
mevcut durumda bu sayının da çok altında olduğu belirtilmiştir.
Bu azalmanın nedeninin ise genel olarak tarım arazilerinden
taşınan pestisitler ve gölde çoğalan bitkiler olduğu söylenebilir
[7].

Şekil 1. Kızılırmak Deltası konumu

Samsun Valiliği’ nin internet sitesinde, Kızılırmak Deltası Kuş
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Cennetinde ziyaretçilere yönelik bir çok aktivitenin bulunduğu
belirtilmektedir. Bunların içinde en önemlisinin Çevre ve Orman
Bakanlığı’ nın 2004 tarihinde “ Doğa Harikası ve Kuş Cennetleri
Projesi” adlı proje kapsamında yapılmış olan ziyaretçi merkezi
ve kuş gözlem evleri olduğu belirtilmektedir. Kuş gözlemciliği
haricinde kuş cennetinde fotoğrafçılık, kampçılık, bisiklet,
kano, yürüyüş gibi pek çok aktivite yapmanın mümkün olduğu
belirtilmektedir [1].
Deltada yaşanan sorunların yanında, Delta içerisinde bulunan
Kuş Cenneti hakkında belirtilen bu güzel imkanların gerçekliğini
yerinde görmek amacıyla yazarlar tarafından Kuş Cennetine bir
gezi düzenlenmiştir.
4. Kızılırmak Kuş Cennetine Yapılan Gezi
16 Ocak 2014 tarihinde Samsundan çıkılıp Kızılırmak Deltasına
yapılan ziyaret sırasında, 19 Mayıs ilçesinin girişinde anayol
üzerinde Kuş cennetinin yönünü göstermesi gereken tabela
oldukça küçük ve farkedilmesi zordu. İlçe girişindeki anayoldan
Delta yoluna saptıktan sonra karşılaşılan ikinci yol ayrımından
Kuş Cennetine gidilmesi gerekirken, söz konusu yol ayrımında
var olan tabela Kuş Cennetinin tabelası değil, “OMÜ Sivil
Havacılık Yüksek Okulu” ve “OMÜ Havacılık Uzay Bilimleri
Fakültesi” nin tabelasıydı (Şekil 2).

Şekil 3. Kızılırmak Deltası Girişi
Söz konusu tabelayı geçip, herhangi bir yol ayrımı olmadan
ilerledikten sonra Kuş Cennetinin tabelası ile karşılaşılmaktadır.
Söz konusu tabela, anayoldan sapıp, yaklaşık olarak 16. Km
gidildikten sonra ve bu süre içerisinde tabelası olmayan 3 adet
yol ayrımı geçildikten sonra karşınıza çıkmaktadır (Şekil4).
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Şekil 4. Kızılırmak Kuş Cenneti girişi ve tabelası

Şekil 2. Kızılırmak Deltası yolu yol ayrımı
Daha önceden yazarlar tarafından yol güergahı bilindiği için,
tabelası görülmese de adı geçen yol ayrımından içeri girilmiştir.
Daha sonraki iki yol ayrımında da yönlendirme tabelasına
rastlanılmamıştır. Herhangi bir yönlendirme tabelası olmayan
üç adet yol ayrımı geçilip bellirli bir süre gidildikten sonra,
“Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası” tabelası
(Şekil 3) ile karşılaşılmaktadır. Burada, insanların barınma
amaçlı kullandıkları evler de mevcuttur.

Yönlendirme tabelasının olmamasından dolayı, daha önce
buraya gelmemiş olan birisinin Kuş Cennetine gitmesi oldukça
zorlaşmaktadır. Aynı zamanda, yazarlar kendilerini oraya yeni
giden birisi olarak kabul edip, Kuş Cennetinin yolunu bulmak
için yöre halkından yardım istediğinde, halkın bir kısmının
Kuş Cennetinden habersiz olduğu görülmüş, diğer bir kısmı
ise Kuş Cennetinin gitmeye değmeyecek bir yer olduğunu
belirtmişlerdir.
Gerek yönlendirme tabelalarının eksikliği ile Kuş Cennetine
önem verilmediği izlenimi, gerekse de yöre halkının buraya olan
olumsuz bakış açısı yada bilgisizliği karşısında, Kuş Cennetini
merak edip gidecek olan birisinin daha Cennete varmadan
hevesi kaçmaktadır. Anayoldan bu koşullar altında yaklaşık 16
Km gidildikten sonra karşınıza çıkan, oldukça zarar görmüş ve
yazılarının bir kısmı okunamayan Kuş Cenneti tabelası insanda
o an geri dönme hissi yaratmaktadır.
Kızılırmak Kuş Cennetine giderken izlenilen güzergahın
hangi araç kullanımına açık ya da kapalı olduğu ve hız limiti
belirtilmemekle birlikte, kontrolsüz araç girişi doğal yaşam
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alanına zarar vermektedir. Kuş cennetinin stabilize malzemeden
oluşmuş olan yolu,mevsimsel durumlara ve araçların hızına
bağlı olarak, araç geçişleri sırasında toz kalkmasına sebep
olmaktadır. Bu durum da, doğal yaşam döngüsünü olumsuz
yönde etkilemekte, özellikle kuşlara zarar vermektedir. Ziyaret
sırasında yol üzerinde çeşitli sebeplerden dolayı kuş ölümleri
de gözlemlenmiştir (Şekil 5).

Şekil 7. Kızılırmak Kuş Cenneti yolunda yapılan menfez

Şekil 5. Kuş Cennetinde yol güzergahındaki ölü kuş
Bunun yanında, Kuş Cenneti içerisinden geçen yolda sıklıkla
bozulmalar olduğu görülmüştür. Bu bozulmaların nedeni
olarak, alt zeminin killi malzemeden meydana gelmesi,
bu zeminin su ile temas ettiğinde suyu bünyesine alarak
şişmesi ve taşıma gücü düşük bir hal alması gösterilebilir.
Zemini güçlendirmek için agrega serilmesi bu sorunu ortadan
kaldırmamaktadır. Killi zeminin güçlendirilmesi gerekmekte
olup, uygun çözümlerden bir tanesi de zemini kireç ile stabilize
etmektir. Mevcut yol genişliği, 3,7-4 m arasında değişmekle
beraber, zaman içerisinde mıcır dökülerek yol, yerden 50-80 cm
kadar yüksekliğe ulaşmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Kızılırmak Kuş Cenneti içerinden geçen yol
Yol seviyesi yükseltilirken, Delta içerisinde yaşayan diğer su
canlıları da düşünülerek yolu enlemesine geçen menfezlerin de
yapılması gerekirken, yol boyunca sadece bir adet küçük çapta
menfezle karşılaşılmıştır (Şekil 7).

Gezi sırasında, Kuş Cenneti içerisindeki yolda yaklaşık 12 km
gidildikten sonra, Bafra ilçesi tarafındaki çıkışa varılmaktadır.
Güzergah boyunca toplam 3 adet kuş gözlem kulesi
bulunmaktadır. Bafra çıkışında da, girişte olduğu gibi herhangi
bir kontrollü giriş çıkış bulunmamaktadır. Kuşlar hakkında
detaylı bir bilgisi olmayan bir kişinin Deltayı ziyareti sırasında
elinde herhangi bir broşür veya bilgi olmadığından dolayı,
gördüklerini de yorumlaması imkansız hale gelmektedir. Kuş
Cennetinin Bafra çıkış noktasına yakın yerde manda yoğurdu,
manda kaymağı, manda dondurması gibi ürünlerin satıldığı
bir kafeterya bulunmakla beraber, yapılanların bölgeye
turistin gelmesini sağlayacak yeterlilikte olmadığı kanaatine
varılmıştır.
6. Sonuç
Kızılırmak deltasında yaşanılan sorunların çoğu, konuya
bilinçli bir şekilde yaklaşılmamasından ve halkın yeteri
kadar bilgilendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Mevcut
durumdaki çalışmalar bölge için yeterli kalmamaktadır. Hem
yöre halkı hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için Deltayla ilgili
bilgiler yeterli değildir. Yöre halkının Delta ile ilgili görüşlerinin
çoğu zaman olumsuz yönde olduğu görülmektedir. Halka,
doğal yaşama zarar vermeden bu kadar değerli bir bölgeden
nasıl yararlanabilecekleri anlatılmalıdır. Yapılması gereken
çalışmalar Samsun Valiliği ve yöre halkının el ele vermesiyle
olmalı, tek taraflı bir gayretin istenilen sonuçlara ulaşılmasında
yeterli olmayacağı unutulmamalıdır.
Kızılırmak Deltası, önemli sulak alanları ve Kuş Cenneti ile
sadece Ulusal değil, aynı zamanda Uluslararası Ekoturizminin
geliştirilebileceği bir Delta haline getirilmeye açıktır. Söz
konusu çalışma, doğal güzelliklere ve yaşam döngüsüne zarar
vermeden yapılmalıdır. Bu bağlamda, öncelikle Deltaya olan
ulaşım aksaklıkları giderilmelidir. Tespit edilen sorunlardan
bir tanesi, Delta yolu üzerinde yönlendirme tabelalarının
olmamasıdır. Deltaya daha önce gitmemiş olan birisinin
yolu bulmakta zorluk çekeceği kesindir. Ayrıca Deltaya
girilmeden önce, yapmak istediğiniz etkinliğe göre deltayı nasıl
gezeceğinizi gösteren bir yol haritası da bulunamamaktadır.

477

2nd International Sustainable Buildings Symposium
Bölgede yaşayan kuşların ve hayvanların, doğal bitki örtüsünün
anlatıldığı birkaç kitapçığı internette bulmanız mümkünken,
bölgeye gittiğinizde Deltaya girmeden bu bilgileri alabileceğiniz
bir yer bulunmamaktadır. Bu durum da, kuşlar hakkında detaylı
bir bilgisi olmayan birinin bu doğa güzelliğini idrak edemeden
bölgeye yaptığı ziyareti sonlandırmasına neden olmaktadır.
Ziyaretçiler için broşür, kitapçık, haritalar gibi deltanın coğrafik
konumunu, yapılan aktivitelerin neler olduğunu gösteren
yol gösterici dokümanların hazırlanması gerekmektedir.
Bu dokümanların Deltaya girmeden verilebileceği ya da
alınabileceği tanıtım ofislerinin olması, Deltanın tanıtımı
açısından yararlı olacaktır. Deltaya yapılan ziyaret sırasında
elde edilen izlenim, kendi haline terk edilmiş bir bölge
şeklinde olup, bilgi alınabilecek bir muhatap bulunmamaktadır.
Sadece ziyaretçilerin değil, yöre halkının da Delta ile ilgili
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Tanıtım kapsamında filmler,
görsel sunumlar, tiyatrolar, eğitim programları, şenlikler gibi
halkı bilinçlendirecek etkinliklerin arttırılmasının gerekliliği
yazarlar tarafından Deltaya yapılan ziyaret sırasında tespit
edilmiştir.
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Deltaya ulaşım için kullanılan yolun yapısı doğal yaşama zarar
vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Yol, asfalt veya betondan
yapılmamalı, yolun bozulmasına sebep olan killi zemin
kireç ile stabilize edilerek güçlendirilmelidir. Yol boyunca su
hayvanlarının karşıdan karşıya geçişlerinde zarar görmemeleri
ve rahat bir şekilde geçmeleri için, yüksek olan yola, enine
şekillerde menfezler yapılmalıdır. Yol, mevcut haliyle kontrolsüz
bir şekilde yöre halkı ve az sayıda da olsa ziyaretçiler tarafından
kullanılmaktadır. Yolun hangi araç kullanımına açık ya da
kapalı olduğu belirlenmelidir. Gerekirse Kuş Cennetinin giriş ve
çıkışlarına gerekli görülen gabari yüksekliğine göre bir engel
konulmalıdır. Doğal yaşama zarar gelmemesi için bu kontrol
şarttır. Sürdürülebilirlik başlığı altında bir çok disiplinde yeni
çözümlerin getirildiği günümüzde, doğal sit alanlarındaki yol
çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi, bu yolların yeni bir
yönetmelikle kullanımı ve yolun yapısı ile ilgili kararlar alınması
deltanın korunması açısından önemlidir. Yapılacak yenilikler
arasında, ziyaretçilerin doğal yaşama zarar vermeyecek araçlar
ile gezdirilmesi için turlar düzenlenmesi düşünülebilir.
Yöre halkının istekli bir şekilde olaya dahil olması için de,
yapılacak olan düzenlemelerle bölgeye gelecek olan ziyaretçi
sayısında artış olacağı ve bu durumun da halka maddi açıdan
kar sağlayacak alternatifleri doğuracağı gösterilmelidir.
Söz konusu gelişmeler sağlandıktan sonra da, yöre halkının
kendileri için gerekli ulaşımlarını sağlayacakları, ürünlerini
taşıyabilecekleri alternatif bir yol güzergahı hazırlanılarak,
Kuş Cenneti ulaşım açısından da koruma altına alınmalıdır. Söz
konusu deltada görevli olan kişiler, yurt içi ve yurt dışında benzer
yerlere bilgilerini artırmaları için eğitime gönderilmeli, bölge
turizminin artırılması konusunda vizyonlarını geliştirmelidirler.
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