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KOP BÖLGESĠ GÖLLERĠ, DEPOLAMALARI VE SULAK
ALANLARI
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinden oluĢan Konya kapalı havzası KOP Bölgesi
olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle, 2011 yılında 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak bölgesel kalkınmayı temin etmek amacıyla Konya,
Karaman, Aksaray ve Niğde illerini kapsayan KOP Bölgesi‟nde Konya Ovası Projesi(KOP)
Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı kurulmuĢtur. Su kaynaklarının geliĢtirilmesi ile
sulamaların sağlayacağı sosyo-ekonomik değiĢimi bir bölgesel kalkınma projesi kapsamında
yönlendirerek, KOP Bölgesi'nin entegre bölgesel planlama çerçevesinde ele alınmasını
sağlayacak olan Konya Ovası Projesi ülkemizin önemli bölgesel kalkınma projelerinden
biridir.
BaĢta Çatalhöyük olmak üzere kentsel yaĢamın ilk merkezlerini barındıran KOP Bölgesi
kültürel iletiĢimi sağlayan önemli bir kavĢak konumundadır. Ġlk tarımsal medeniyetlerin
ortaya çıktığı bu merkezler suyun eriĢiminin ve kullanımının kolay olduğu göl ve nehir
kenarlarına konuĢlanmıĢlardır. Bu yerleĢim avantajı doğal yollarla oluĢturulmuĢ, ilk sulama
kanallarının yapımını sağlamıĢ ve çiftçilerin kuru alanlarda tarım yapmasına ve daha uzun
üretim sürelerine ulaĢmasına izin vermiĢtir. Ancak, yaĢanan kuraklık nedeni ile Anadolu'daki
kapalı havzalarda bulunan su kaynakları yavaĢ yavaĢ azalmaya baĢlamıĢ ve giderek uzakta
kalmaya baĢlayan kaynaklardan getirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle tatlı su
kaynaklarını tutmak, depolamak ve yönlendirmek üzere çabalamıĢlardır. Konya Kapalı
Havzası bu çabanın en yoğun yaĢandığı alanlardan biridir. KOP Bölgesinin kalkınmasında
geçmiĢten günümüze önemli ve öncelikli konulardan birisi de tarımdır. Bölgenin üretim
potansiyeli oldukça fazladır. Ancak su yetersizliği tarım sektörünü olumsuz etkilemektedir.
Öte yandan Bölgede tarımsal anlamda sürdürülebilirliğin sağlanması için mevcut su
kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiği gibi havza dıĢından da su getirme
çalıĢmalarının yapılması gerekmektedir. Çünkü Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde Ġllerini
kapsayan bu bölgede yaklaĢık 3 milyon ha tarım alanının sulanması için gerekli su miktarı 15
milyar m3 civarındadır. Tarım alanlarının ortalama %30 oranında sulanabilmesi için ise 4.5-6
milyar m3 su ihtiyacı vardır. Mevcut durumda ana su kaynakları; yer altı suyu, doğal yağıĢlar
ve BeyĢehir Gölü'dür. Toplam kullanılabilir kapasite 4 milyar m3 civarındayken ağırlıklı yer
altı suyu olmak üzere kullanılan su, bu miktarın çok üzerindedir. Bu durumda en fazla baskı
yer altı suyu rezervindedir.
KOP Bölgesi su yeterliliği ve yağıĢlar bakımından Türkiye'de en sıkıntılı bölgedir. Bir yandan
yeni su kaynakları, diğer yandan tarım alt yapısının iyileĢtirilmesi yoluyla bölgede su
tasarrufu ve ekonomik tarım imkanı ortaya çıkacaktır. Ġklim değiĢikliği ve buna bağlı olarak
yaĢanan kuraklık, kentleĢme ve sanayileĢme nedeniyle oluĢan kirlilik, bilinçsiz tarım
uygulamaları gibi sebeplerden dolayı su kaynaklarımız hızla kirlenmekte ve binlerce kuĢ türü
için doğal yaĢam alanı olan bölgedeki su kaynakları yok olmaktadır.
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Bu çalıĢmada KOP Bölgesi sınırları içerisinde bulunan göller, sulak alanlar ve depolamalar ile
ilgili kısa bir bilgi hazırlanmıĢtır. Sulak alanların bazıları yok olmuĢ, diğerleri ise yok olma
tehdidi altındadır. Bu nedenle Bölgede su kaynaklarının korunmasına yönelik Eylem Planları
uygulanmalı ve etkin bir Ģekilde yönetilmelidir.
Tablo-1. KOP Bölgesi içerisinde bulunan önemli sulak alanları
Koordinatlar
Koruma Statüsü
Alan
Alan Adı
Bulunduğu İl/İlçe (Hektar) Enlem Boylam TKA YHS DS MP TP ÖÇK
Akşehir Gölü Konya/Akşehir
25.500 38 32' 31 28'
X
Beyşehir
Gölü
Konya/Beyşehir
65.000 37 40’ 31 40’
Bolluk Gölü Konya/Cihanbeyli 3.800
38 32' 32 56'
X
Çavuşçu
Gölü
Konya/Ilgın
1.500
38 21' 31 53'
X
Çıralı
Obruğu
Konya/Karapınar 100
37 55' 33 24'
Ereğli
Sazlıkları
Konya/Ereğli
5.000
37 32' 33 45'
X
X
Hotamış
Depolaması Konya/Karapınar 5.800
37 33’ 33 03’
Kızören
Obruğu
Konya/Selçuklu
127
38 10' 33 11'
Konya Acıgöl Konya/Karapınar 400
37 42' 33 40'
Kozanlı
Gökgöl
Konya/Kulu
650
39 00' 32 49'
X
Kulu Gölü
Konya/Kulu
1.800
39 05' 33 09'
X
Meke Maarı Konya/Karapınar 202
37 41' 33 38'
X
X
Meyil
Obruğu
Konya/Karapınar 20
38 04' 32 55'
Samsam
Gölü
Konya/Kulu
830
39 06' 32 45'
X
Suğla
Depolaması Konya/Seydişehir 4.000
37 20’ 32 00’
Tersakan
Gölü
Konya/Cihanbeyli 11.000 38 35' 33 06'
X
Tuz Gölü
Konya/Cihanbeyli 162.000 38 45’ 33 20’
Uyuz Gölü
Konya/Cihanbeyli 15
39 15' 32 57'
X
Gökdere
Karaman
10.400 36 59' 33 03'
TKA: Tabiat Koruma Alanı

YHS: Yaban Hayatı Koruma Sahası

DS: Doğal Sit

TP: Tabiat Parkı

ÖÇK: Özel Çevre Koruma Alanı

MP: Milli Park

(Kaynak: T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Ormancılık Ġstatistikleri, 2010, TÜĠK yayınları)
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AKġEHĠR GÖLÜ
AkĢehir Gölü Eber Gölü gibi, Sultan dağları ile Emir dağı arasındaki çöküntü alanında yer
alır. AkĢehir ilçesinin yanında Ġç Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir göldür. Ġdari olarak Konya
ve Afyonkarahisar illeri sınırları içerisinde yer almaktadır. Göldeki su seviyesi ve gölalanı,
yıllara ve mevsimlere göre büyük değiĢiklikler göstermektedir. 1961-1991 rasat periyodunda
en düĢük su seviyesi Kasım 1963'de tespit edilmiĢtir. Buna göre su kodu 955 m, gölalanı
25.500 hektar ve su hacmi 460 milyon m3 olmuĢtur. En yüksek su seviyesi ise Mayıs 1970'de
tespit edilmiĢ, bu seviyedeki su kodu 959 m, göl alanı 39 000 hektar ve su hacmi 2.1 milyar
m3 olmuĢtur.
Kapalı bir havzada bulunduğundan dıĢarıya akıntısı yoktur. Buna karĢın suları çok az
tuzludur. Kıyılardan göle karıĢan tatlı su kaynaklarının bolluğu, kıyılarda suyun tatlılaĢmasını
sağlar. Tuzluluk orta kesimlerde ve kuzeydoğuda daha belirginleĢir.
AkĢehir Gölü Kap, ġimĢek, Aynacı, Cevizli, Evliya, Nadir, AkĢehir (Tekke), Engilli, Adıyan
Çayları, Sorkunlu kaynakları ve ayrıca Sultan Dağlarından inen mevsimlik ve sürekli küçük
dereler, göl çevresindeki yer altı suyu akımı ile göl alanına düĢen yağıĢlarla beslenmektedir.
BoĢalımı ise, göl yüzeyinden buharlaĢma ve sulama amacıyla alınan sularla olmaktadır.
Gölün geçmiĢte TaĢköprü çayı vasıtasıyla Eber Gölü ile olan bağlantısı, Eber gölü çıkıĢına
DSĠ tarafından inĢa edilen regülatör ve sulama kanalları ile kesilmiĢtir.

Sığ bir göl olup, derinliği 2 ile 4 m arasında değiĢmektedir. Gölün güneydoğusundaki
yaklaĢık 10 kilometrelik kıyı Ģeridi dıĢında kalan tüm kıyıları seyrek fakat geniĢ sazlıklarla
kaplıdır. Akarsu deltalarında söğüt toplulukları mevcuttur. Gölün flora ve faunası, Eber
gölüyle benzerlik göstermektedir. Eber gölü seviyesinde olmasa bile, yine de ekolojik olarak
bol gıdalı (eutrophic) göl sınıfına girmektedir. Sazan ve turna gibi ticari önemi olan balıkların
yanı sıra beĢ balık türü daha bulunmaktadır. AkĢehir Gölü de ornitolojik önemi büyük olan
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göllerimizden biridir. Eber gölünde üreyen, beslenen ve konaklayan bütün kuĢ türlerine
burada da rastlanır. Göl aynasını çevreleyen geniĢ sazlıklar, su kuĢları için kuluçka alanı,
beslenme yeri, sığınma, barınma ve toplanma mekanı olarak son derece uygun bir ortam
oluĢturmaktadır. Sazlıklar, burada Eber gölüne nazaran daha seyrek olmasına rağmen geniĢ
alanlara yayılması; kuĢlara avcılardan korunmak için geniĢ bir hareket olanağı sağlamaktadır.
Yine geniĢ su aynası, avcılar tarafından taciz edilen kuĢların sığınmaları yönünden büyük
önem taĢımaktadır. Gölde, sonbahar ve kıĢ baĢlarında baĢta yaban kazları ve yaban ördekleri
olmak üzere, pelikanlar, dalgıçlar, balıkçıllar, yağmurcunlar ve martı türlerinden oluĢan 60-80
bin civarında kuĢ görülmektedir. Özellikle yaban kazları, kıĢ mevsiminde geceyi çok
kalabalık gruplar halinde gölde geçirmektedirler. Türkiye'de görülen yaban kazı
popülasyonunun en büyüğü (107.000) Aralık 1977'de Tansu GÜRPINAR tarafından AkĢehir
Gölünde kaydedilmiĢtir.
Ancak kıĢın Ģiddetli dönemlerinde göl yüzeyinin donması sebebiyle, 1-2 ayda olsa göl bu
iĢlevini kaybetmektedir. son yıllarda gölü besleyen dereler üzerine yapılan baraj ve göletler,
ayrıca DSĠ‟nin açtığı kuyular yüzünden AkĢehir gölü 1997 yılında kurumaya yüz tutmuĢ fakat
2009 yılı itibari ile yağıĢların iyi olması sebebiyle göl tekrar büyüme göstermiĢtir. Nasreddin
Hoca'nın “Ya Tutarsa!” deyip maya çaldığı göldür.
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AkĢehir Gölü‟nün kaderinin sadece yağmura bırakılması çözüm olmadığından dolayı göl için
bazı projeler hazırlanmıĢtır. AkĢehir ve Eber Göllerinde bozulma, ekolojik dengenin yeniden
tesis edilmesi ve alanın uygun bir Ģekilde yönetilmesinin sağlanması amacıyla; AkĢehir ve
Eber Gölleri için “AkĢehir-Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı Projesi” hazırlanmıĢtır ve
çalıĢmalar Çevre ve Orman Bakanlığımız tarafından baĢlatılmıĢtır.
BEYġEHĠR GÖLÜ
BeyĢehir Gölü, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüdür. Alan olarak Van ve Tuz Gölü‟nden
sonra üçüncü sıradaki büyük gölümüzdür. Güney ve batısında Toros Dağları, doğusunda
volkanik bir oluĢum olan Erenler Dağı, güneydoğu kuzeybatı yönünde ise Anamas Dağı ve
Sultan Dağları ile çevrili tektonik bir çökeltide yer almaktadır.
Ġç Anadolu'nun batısına yakın, BeyĢehir ile Isparta arasındadır. BeyĢehir Gölü‟nü Ġç
Anadolu‟dan ayıran Sultan Dağları silsilesi takriben 100 km kadardır. Bu silsile aynı zamanda
BeyĢehir Gölü Havzası ile Eğridir ve AkĢehir Gölü havzalarının su bölüm çizgisini
oluĢturmaktadır. Sultan Dağları, BeyĢehir Gölü Havzası‟nı bir süre çevreledikten sonra yerini
Erenler (2319 m) ve Alacadağları‟na (2203 m) bırakmaktadır. BeyĢehir ve Suğla gölleri
arasındaki BeyĢehir–SeydiĢehir çöküntü oluğunu Doğudan kuĢatan bu dağlar: Sultan Dağları,
Göl Dağları, Geyik Dağları sırasından sonra gelen ve Konya topraklarını bölümlere ayıran
Batı Torosların bir iç koludur. Göl‟ün batısında kıyı görüntüsü dik ve yüksek olup bu kesimde
dik kıyıların kesintiye uğradığı bölgelerde YeniĢar Ovası uzanmaktadır. Güney ve doğudan
sınırlayan kıyılar ise alçaktır. Bu hafif eğimli olan kıyıların gerisinde batı yönünde YeĢildağ
ve doğu yönünde Kıreli ovaları uzanmaktadır. Antalya Körfezine 100 - 140 km mesafededir.
Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1123 m ve yüzölçümü yaklaĢık 650 km² olan gölün
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzunluğu 50 km, buna dik doğrultudaki geniĢliği ise
yaklaĢık 18–20 km arasındadır. Suları tatlı olup, derinliği en çok 10 m civarındadır. Çevresi,
yüksekliği 2000 metreyi aĢan dağlarla çevrilidir. Toroslardan akan yağmur suları ve akarsular
büyük çoğunluk olmak üzere çeĢitli yar altı kaynaklarından da beslenmektedir. BeyĢehir gölü
kapladığı alan bakımından Türkiye'nin 3. ayrıca en büyük tatlı su gölüdür. Fazla gelen sular,
yapılan bir kanalla doğrudan ÇarĢamba Suyu'na verilir. BeyĢehir Gölü, tek çıkmıĢ noktası
olan ve 1914 yılında inĢa edilen BeyĢehir Regülatörü‟nden suyunu alan BSA(BeyĢehir-SuğlaApa) kanalı vasıtasıyla Suğla (Karaviran) Gölü‟ne, oradan da mavi Boğaz‟a bağlanmaktadır.
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OluĢumu bakımından tektonik çöküntüyle oluĢmuĢ karstik bir göldür. Uzaydan çekilen
fotoğraflardan da bariz olarak görüldüğü gibi kuzey güney yönündeki fay hattı gölün
oluĢumunda birinci dereceden etken olmuĢtur. Gölün kuzeyindeki Hamat Burnu Düdeni'yle
Küre Düdeni ve Hacı Akif Adası civarındaki düdenlerden kaçan sular oldukça ilgi çekicidir.
Gölün tabanı neojen göl tortularıyla doludur. Göl çevresi 20.02.1993 tarihi itibariyle Milli
Park Statüsü'ne alınmıĢ olup, milli park alanı 88.750 ha dır. Gölün bir özelliği de içinde pek
çok adanın bulunmasıdır. BeyĢehir Gölü üzerinde ortalama olarak 33 tane irili ufaklı ada
vardır. Gölde su seviyesine göre ada sayısı da değiĢmektedir. Ancak bu değiĢim pek önemli
değildir.

BaĢlıca adalar Ģunlardır:
MADA ADASI(KAZAK): Mada kelimesi Farsça'da diĢi hayvan manasında kullanılır.
BeyĢehir Gölü'nün en büyük adası olup, 8220 hektar alana sahiptir. Üzerindeki Mada
Köyü'nde Yörükler yaĢar. Adaya 1865'te 30 - 40 hane kadar Kazak yerleĢmiĢ ama daha sonra
göç etmiĢlerdir. Bundan dolayı adaya Kazak adası da denir.
HACI AKĠF ADASI: Adını, aslen Hoyranlı olan ve BeyĢehir'deki ünlü tarihi evin sahibi
olarak bilinen Hacı Akif Efendi'den almıĢtır. Adalar kümesinin güneyindedir. BeyĢehir'e
uzaklığı 25 km kadardır. Sarkıt ve dikitleriyle ünlü 100 m uzunluğunda bir mağarası vardır.
Roma dönemine ait tapınak kalıntıları, görülmeye değer güzelliktedir. Böcek türleri yönünden
zengin olan adada, bazı hayvan türlerinin üretimi de yapılmaktadır. Milli park alanı olarak
koruma altına alınmıĢtır.
ĠĞDELĠ ADA: En yüksek noktası 1282 metre olan ada turistik açıdan ilgiye değer
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güzelliktedir. Kıyıları dik ve derin olup,geniĢ kumsalları vardır.
ORTA ADA: Ġğdeli ve Aygır Adaları'nın 200 metre açığında yer alan bu ada 2500 dekarlık
alana sahiptir. Diğer iki ada ile oluĢturduğu boğaz çok güzeldir. Tepe noktası 1146 metredir.
Çoğunlukla ardıç ağaçlarının oluĢturduğu geniĢ bir bitki örtüsü vardır. Ada üzerindeki eski
yapı kalıntıları da vardır.
KES ADALARI: Ġçeri ve dıĢarı adalar olarak da bilinir. En yüksek noktası 1134 metredir.
Otlak durumunda olup10 kadar küçük adadan oluĢur.

AYGIR ADASI: Tabii açıdan ilgi çekici nitelikleri adada koy ve kumsallar oldukça güzeldir.
1055 dekarlık alanı olup en yüksek noktası 1260 metredir. Kilise kalıntıları vardır.
KIZILADA: Eski yapı kalıntıları ve mağarası vardır. Adanın alanı 815 dekar civarındadır.
ÇEÇEN ADASI: AĢağıağıl, Terkenli, Hacı Osman ve Gavur Adası da denir. Adada çiftlik
evleri ve birçok tarihi kalıntı mevcuttur. Alanı 595 dekardır. Uzun yıllar öncesinde Rumlar'ın
bulunduğu ada Ġstiklal savaĢında gösterdikleri yararlılıklardan dolayı Çeçenler'e verilmiĢtir.
GÖLKAġI ADASI: GölkaĢı'na uzaklığı 500 metre civarında olup 565 dekarlık alanı vardır.
Adada bol miktarda ağaç mevcuttur. En yüksek noktası 1138 metredir.
EġEK ADASI: En yüksek noktası 1139 metre alanı 140 dekardır. Seyrek de olsa ağaçlarla
kaplıdır. Selçuklular dönemine ait olduğu sanılan eski yapı kalıntıları vardır. Bu yapılar
Kubadabad Sarayı ile çağdaĢ olmalıdır.
KIZILADA: Ġkinci Kızılada olarak da bilinir. Kurucuova yakınlarındaki ada, kasaba halkı
tarafından ekilmektedir. En yüksek noktası 1142 metre ve alanı 110 dekar civarındır.
AKBURUN ADASI: Ömer ÇavuĢ adası olarak da bilinir. Eski yapı kalıntıları ve mezar taĢları
vardır. Alanı 60 dekar civarında olan adanın en yüksek noktası 1128 metredir.
KĠRSE ADASI: Adada kilise kalıntıları vardır. Alman araĢtırmacı Hirschfeld'in 1878'de
ziyaret ederek izlenimlerini anlattığı kalıntılar muhtemelen bunlardır. Kirse boğazı adayı
Mada Adasından ayırır. Gölün en derin olduğu bölgede 18 metre ile burasıdır. Alanı 10 dekar
civarında olup üzerinde kasır kalıntıları da vardır.
KIZ KALESĠ: Kubadabat Sarayı'nın 3,5 km kadar kuzeydoğusunda 5 dekarlık bir adadır. En
yüksek noktası 1138 metredir. Kubadabad sarayının harem dairesi olarak kullanılmıĢtır. Ġlk
bakıĢta kalın harçlı duvarlarıyla ilgi çeker. Kayalık özelliği de taĢıyan ada içinde birçok eski
yapı kalıntısı vardır. Bir dönem 230 kadar kuĢun barındığı ada için kuĢ cenneti
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nitelendirilmesi de yapılmıĢtır.
HÖYÜK ADASI: Tarıma müsait olup 20 dekarlık alanı vardır. Mezar,kemik,çanak ve çömlek
kalıntıları bulunmuĢtur.
MINDIRAS ADASI: Mağarası ve antik kalıntılarıyla dikkati çeken bir adadır.
KÜL ADASI: Alanı 10 dekar civarında olup en yüksek noktası 118 metredir. Sonradan
doldurulduğu söylenen düdeni ve bu olayı anlatan efsanesiyle ünlüdür.
Bu adalara ek olarak; TaĢlı ada, Kum adası, Geyik adası, KetlaĢ adası, Yılan adası, KuĢkondu
adası, Yapraklı ada, Camız adası ve Afrika adalarını da saymak mümkündür. Gölde bol
miktarda Sazan Balığı, Aynalı Sazan, Turna, Levrek, Kadife Balığı vardır. BeyĢehir Gölü
Milli Parkı kapsamında koruma altındadır. Göl civarında çok miktarda Yaban Domuzu
sürüler halinde bulunur. GüneĢin batıĢı sırasında göl ve Anamas Dağı'nın birlikteliği
sayesinde mükemmel bir manzara ortaya çıkar. BeyĢehir Gölü üzerindeki güneĢ batarken
oluĢan gurub manzarası dünyaca ünlüdür.

Birçok göçmen su kuĢları avlanmak, kamıĢ adalarda kuluçkaya yatmak (üremek) ve bazıları
kıĢlamak için BeyĢehir Gölüne gelirler. Bunlar;
 Küçük karabatak (Phalacrocorax pygmeus),
 Bayağı kaĢıkçı (Platalea leucorodia),
 Dalmaçya Pelikanı (Pelecanus crispus),
 Bayağı balaban (Botaurus stellaris),
 Balıkçılgiller (Ardeidae),
 Alaca balıkçıl (Ardeola ralloides),
 Erguvani balıkçıl (Ardea purpurea),
 PasbaĢ patka (Aythya nyroca),
 Gülen sumru (Sterna nilotica),
 Büyük cılıbıt (Charadrius leschenaultii),
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Sakarca kazı (Anser albifrons),
Küçük sakarca kazı (Anser erythropus),
Sakarmeke (Fulica atra),
Dikkuyruk (Oxyura leucocephala),
Kılıçgagagiller'den (Himantopus himantopus),
Bayağı aynak (Plegadis falcinellus),
Kolyeli büyük yağmurcunun (Charadrius hiaticula) kamıĢların arasında kum adalarda
kuluçkaya yattıkları gözlenmiĢtir.

BOLLUK GÖLÜ
Bolluk Gölü, Konya ili Cihanbeyli ilçesinde yer alır. Yüzölçümü 1150 ha.dır. Bolluk Gölü,
Tuz Gölünün batısında yer alan, suyu sodyum sülfat içeren tuzlu bir göldür.
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Alanda, göller arasında bulunan, nadir bitki türlerine ev sahipliği yapan sulak çayırlar ve
tuzcul bozkırlar da yer almaktadır. Bolluk, Tersakan Gölü gibi sodyum sülfatça zengin ve
ekonomik değeri yüksektir. Doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi, önemli kuĢ alanı ve
önemli doğa alanı gibi statülere sahip Bolluk Gölü, 2007 yılında tamamen kurumuĢtur. Alan
sahip olduğu farklı yaĢam ortamlarından dolayı kayda değer bir bitki ve kuĢ zenginliğine
sahip. Alanda bir glayöl türü olan Gladiolus Halophilus gibi yedi endemik bitki türü vardır.
Bunların tamamının nesli tehlike altındadır.

Toplam 10 kuĢ türü Bolluk Gölü‟nü uluslararası öneme sahip kuĢ ve doğa alanı haline
getirmektedir. Büyük cılıbıt, ince gagalı martı, Akdeniz martısı, kaĢıkçı kuĢu gibi türler gölün
doğal yapısı bozulmadan önce alanda üremekteydi. Tuz Gölü‟nde üreyen flamingolar da
beslenmek için Bolluk Gölü‟ne geliyordu. Büyüklüğü 6.400 hektarı bulan sulak alanın
kurumasıyla baĢta kuĢlar hiçbir canlı burayı kullanamaz oldu. Konya Kapalı Havzası‟ndaki
genel sorun, diğer tüm göller gibi Bolluk‟u da etkiledi. Havzadaki yanlıĢ ürün modeli ve
teĢviki, vahĢi sulama yöntemleri, kaçak yeraltı su kuyuları kurumanın nedenleri olarak
gösterilebilir. Bolluk Gölü kurumadan önce çevredeki tarım alanlarından gelen zehirli sular da
bir diğer tehdit olmuĢtur. Bolluk ve Konya Kapalı Havzası‟ndaki diğer göllerin kurtarılması
için yanlıĢ tarım ve su politikaları acilen değiĢtirilmeli ve alandaki su kullanımı havza bazında
planlama dahilinde yapılmalıdır.
Gölde kaĢıkçı, kılıç gaga, Akdeniz martısı ve gülen sumru kuluçkaya yatar. Bolluk Gölü, Tuz
Gölünde üreyen flamingoların önemli bir beslenme alanıdır. 1963 yılından bu yana 200 ha.lık
tuzladan sodyum sülfat ve sodyum klorür üretilmektedir. Sulak alanın çevresinde yaygın
olarak kuru hububat tarımı yapılmaktadır. Gölün kuzeyindeki mera alanı ile hububat hasadı
sonrası tarım alanlarında hayvancılık yapılmaktadır. BSA Kanalının getirdiği besin açısından
zengin suların etkisiyle gölün güney ucundaki tuzcul bitki örtüsü hızla bir tatlı su bataklığına
dönüĢmektedir. Ayrıca kanalın taĢıdığı kirlilik de gölü olumsuz yönde etkilemektedir. Göl
çevresindeki tarım alanlarında uygun yöntemlerle tarım yapılmamasından kaynaklanan
özellikle rüzgar erozyonu problemi mevcuttur.
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ÇAVUġÇU GÖLÜ
Ilgın'ın 3 km kuzeybatısında yer alır. 1500 hektarlık alanı ile yaklaĢık 6000 hektarlık bir alanı
kapsayan Ilgın Ovası sulama projesini gerçekleĢtirir. Doğanhisar çayı, Çiğil deresi ile beslenir
denizden yüksekliği 1019 m. Derinliği 2-10 metre arasında değiĢir. Fakat bu alan yılların
yağıĢ durumuna göre değiĢir. Sazan balığıyla ünlüdür. Atlantı ovasını da sulama kanallarıyla
sulama kapsamı içine almaktadır. Battal ve ÇebiĢçi dereleri tarafından beslenen bir tatlı su
gölüdür. Kuzey ve güneyinde seddeler bulunur. Gölden su çıkıĢı DSĠ tarafından kontrol altına
alınarak sulak alan bir baraj gölüne dönüĢtürülmüĢtür. Güneydeki gidenek ve batı kıyısındaki
pompa istasyonu yoluyla su seviyesi kontrol edilmektedir. Göl geçmiĢteki doğal haliyle 5.000
km2‟lik bir alanı kaplıyordu. GeniĢ sazlık alanlara sahipti ve kurak dönemlerde kuruyordu.
Sadece yüksek su seviyesinin olduğu dönemlerde, güneyden çıkan bir suyla, önce doğudaki
Atlantı Ovası‟na, oradan da Sakarya Nehri‟ne boĢalıyordu. 1960 yılı sonlarında Devlet Su
ĠĢleri setler inĢa ederek ÇavuĢçu (Ilgın) Gölü‟nün güneyindeki üç dereyi (Bulcuk, Eldes ve
Tekke) ÇavuĢçu Gölü‟ne akan Battal Deresi‟ne bağladı. Bu derelerdeki su miktarı da
üzerlerine kurulan göletlerle azalmıĢtı. Bugünkü gölün güney ve kuzeyinde kalan binlerce
hektarlık sulak alan kurutularak tarım alanına dönüĢtürüldü. Eskiden Kurugöl olarak bilinen
kuzeydeki bataklıklar da bu süreçte ortadan kayboldu. Setlerin arasında kalan bugünkü göl
alanında su seviyesinin yüksek tutulması, göldeki sazlıkların ve bitki örtüsünün yok olmasına
yol açtı. ÇavuĢçu, doğal bir göl olmaktan çıkarılarak bir baraj gölüne dönüĢtürüldü.
Alan, üreyen bıyıklı sumru popülasyonu ve Macar ördeğinin de dahil olduğu büyük sayılarda
kıĢlayan su kuĢu ile özel koruma alanı statüsü kazanmıĢtır. Alanda üreyen kuĢlar arasında
büyük miktarda sumru, bıyıklı sumru, kara sumru ve bıyıklı kamıĢcın ile leylek
bulunmaktadır. Macar ördeği ve boz kaz baĢta olmak üzere alan kıĢları çok fazla su kuĢuna ev
sahipliği yapar. Gölün su rejimi düzenlenmeden önceki doğal dönemi hakkında fazla bilgi
yoktur. 1969 kıĢında sayılan 100.241 su kuĢu, bu konuda az çok fikir sahibi olmamızı sağlar.
ÇavuĢçu Gölü, endemik balıklar açısından Orta Anadolu‟nun önemli alanlarından biridir.
Gölü dünya çapında önemli kılan balık türleri arasında sadece burada üreyen Aphanius
villwocki ve Cobitis (Bicanestrinia) turcica ile nesli küresel ölçekte tehlike altında olan
Pseudophoxinus anatolicus bulunur.
Alanın üçte biri göl aynasını oluĢturmaktadır. Alanda kuru ve sulu tarım ile meyvecilik
yapılmaktadır. Göl çevresindeki bitki örtüsü birkaç küçük sazlıktan ibarettir. Gölün batı ve
doğu taraflarında, otlatma alanları sonucu kıraçlaĢmıĢ tepeler ve bir taĢ ocağı bulunurken,
güney ve kuzeyde tarım alanları, söğütlükler, meyve bahçeleri ve büyükbaĢ hayvan otlatılan
meralar vardır. Bölgede küçükbaĢ hayvancılık ve meyvecilik yaygındır. Gölde çevredeki
köyler balıkçılık yaparak geçimini sağlar. ÇavuĢçu, su ürünleri açısından önemli bir göldür.
1987 yılı sayımına göre, gölde 50 ton sazan (Cyprinus carpio) ve 80 ton kerevit (Astacus
leptodactylus) tutulmuĢtur.
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EREĞLĠ SAZLIĞI
Ereğli Sazlıkları veya diğer adıyla Ereğli Akgöl, Türkiye‟nin en önemli sulak alanlarından
birisidir. Hatta sulak alan deyince ilk akla gelen isimlerden biridir. Ereğli Akgöl Havzası, Ġç
Anadolu Bölgesi‟nin güney ucunda ve Konya Ereğlisi‟nin en alçak kesiminde yer almaktadır.
GeniĢliği 40 yıl önce 21.500 ha iken dörtte üçünü kaybederek Ģimdi 6.787 ha. lık bir alana
sıkıĢmıĢ durumdadır. Sulak alanın bugün kapladığı alan yaklaĢık 2.000 ha civarındadır.
Ramsar SözleĢmesi doğrultusunda A sınıfı sulak alan olma özelliği taĢıyan Ereğli Sazlıkları,
idari olarak Konya ve Karaman illerinde; Ereğli, Karapınar ve Ayrancı ilçeleri sınırları
içerisinde, kuzeyde Karacadağ, güneyde ise Torosların Bolkar Dağları ile çevrilidir.
Ġlk olarak 1958 yılında yapılan Karaman Ayrancı Barajı, Akgöl‟e gelen suyun önünü kesmiĢ.
1984 yılında tamamlanarak faaliyete geçen Ġvriz Barajı‟nın iĢletmeye açılması ve 1988‟de
Gödet Barajı‟nın yapılması ile birlikte Ereğli sazlıklarındaki su seviyesi yıldan yıla düĢmeye
ve bunu takiben bölgedeki canlılık giderek azalmaya baĢlamıĢtır. Ġvriz, Ayrancı ve Gödet
barajları Akgöl‟e gelen suyu neredeyse sıfıra indirince sulak alanın tamamının kurumasına
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sebep olmuĢtur. Kurumadan önce 250 çeĢit kuĢa ev sahipliği yapan Ereğli Sazlıkları‟nda,
küçük karabatak, ak pelikan, tepeli pelikan (düzensiz olarak ürer), alaca balıkçıl, erguvani
balıkçıl, çeltikçi, kaĢıkçı, flamingo, boz ördek, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaĢ patka,
dikkuyruk, küçük kerkenez, kılıçgaga, bataklık kırlangıcı, büyük çılıbıt, mahmuzlu kızkuĢu ve
küçük sumru önemli sayılarda ürerdi. Ak pelikan göç boyunca büyük sayıda, dikkuyruk ise
üreme dönemi öncesinde kalabalık gruplar halinde gözlenirdi. Bölgede kıĢlayan türlere, turna
ve angıt örnek gösterilebilir. Son yıllarda, su seviyesinin azalması sonucu bu türler ancak kıĢ
aylarında seyrek olarak görülebilmektedir. Ereğli Sazlıkları‟nda üreyen türler arasında küçük
ak balıkçıl, büyük ak balıkçıl, gri balıkçıl, boz kaz, akça cılıbıt ve sumru da bulunurdu. Eski
kıĢ sayımlarında 30.000‟e ulaĢan su kuĢu sayısı, son yıllarda alanın kuruması ve kıĢın
bataklıkların tamamen donması ile neredeyse sıfırlanmıĢtır. Akgöl, çan çekiĢmesine rağmen
kıĢ aylarında kar ve yağmur suları ile oluĢan küçük gölcüklerde halen kıĢ göçmeni kuĢlara
olabildiğince ev sahipliği yapıyor.
Bölge, geniĢ ve gür sazlıklar, bataklıklar, sazlıklar arasında yer alan korunaklı açık su
yüzeyleri, çamur adacıkları, sulak çayırlar, çorak düzlükler, tatlı su gölleri ve steplerden
oluĢmuĢtur. Tarım, bölgedeki en önemli ekonomik sektördür. Buğday, Ģeker pancarı, meyve
ve sebze baĢlıca ürünlerdir. KüçükbaĢ hayvancılık yaygındır. Sulak alana bağımlı bir diğer
ekonomik etkinlik ise geçmiĢte saz kesimiydi. Çevre köylerden 80 aile bu iĢten
geçinmekteydi. Sazlar Türkiye‟de temsilciliği bulunan iki Alman Ģirketi tarafından
kestirilmekte ve ihraç edilmekteydi. 1995 – 1996 saz kesim döneminde, 250.000 bağ saz
kesilmiĢ, bunların 170.000‟i ihraç edilmiĢti. ġimdi kesilen saz miktarı 20 bin bağa düĢmüĢtür.
Akgölde geçmiĢte ticari önemi olmasa da birkaç tür balık bulunuyordu. Alanın kuzey
batısında geniĢ bir askeri bölge pilot eğitim yeri olarak kullanılmaktadır. 5 – 6 yıl öncesine
kadar Ereğli ġeker Fabrikası‟nın atık sularıyla hayatta kalmaya çalıĢan Akgöl, fabrikanın
arıttığı suyu kullanmaya baĢlaması ile bu kaynağını da kaybetmiĢtir. ġu anda gölü besleyen
kaynaklar; Ereğli ilçesinin kanalizasyon suları, drenaj suları ve doğal yağıĢlardan ibarettir.
Son 10 – 15 yılda kuraklığın etkisi ve sulama amacıyla açılan binlerce kuyu sonucu Ereğli
Sazlıkları ciddi Ģekilde küçülmüĢtür. DSĠ‟nin bütün önleme çabalarına rağmen 2011 yılı
itibariyle Ereğli Sazlıkları çevresindeki kaçak kuyu sayısı 10 bini geçmiĢ durumdadır. Su
seviyesinin düĢmesi problemine eklenen su kirliliği kuĢların beslenme Ģansını da ortadan
kaldırmıĢtır. Su seviyesinin azalması, üreme döneminde kuĢların yuva yaptıkları adacıklara
avcılar ve yırtıcı memelilerin ulaĢımına imkan sağladığından kuĢların üremesi de ortadan
kalkmıĢ durumdadır. AĢırı otlatma ve kontrolsüz saz kesimi de alanın elden gitmesini
hızlandıran etkenler arasında yer almaktadır. 2011 yaz ayı itibariyle sulak alan değil de üstü
yer yer bitkilerle kaplı çorak düz bir araziye dönüĢmüĢtür. GeçmiĢte suyun biriktiği aynalar,
tuzlanarak beyaza bürünmüĢtür. Bir diğer tehlike de taban suyunun düĢmesiyle, yöre halkının
turbalıkları söküp yakacak olarak kullanmasıdır. Bu Ģekilde toprağın üst tabakalarının yok
edilmesi, uzun vadede çölleĢme tehlikesini de beraberinde getirmektedir.
Tarımdan dönen sular, Ereğli ilçesinin atıkları Ģeker, tekstil ve meyve suyu fabrikalarıyla, çok
sayıda kombina ve mandıranın atıkları, tahliye kanalları yoluyla arıtılmadan Ereğli
Sazlıkları‟nın alanına verilmektedir.
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HOTAMIġ DEPOLAMASI
HotamıĢ Gölü(zaman zaman bataklık ta denmektedir), Konya‟nın 50 km. güneydoğusunda
Çumra ve Karapınar ilçeleri arasında bulunmaktadır. Yörenin büyük bir klısmını dolduran göl
zaman zaman taĢkınlara yol açmıĢ ve çevresindeki köylerde bir çok evi yıkmıĢtır. Çevredeki
iskan merkezlerini ciddi Ģekilde tehdit eder hale geldiğinde DSĠ tarafından 1970 yılından
itibaren çevresine toprak seddeler yapılmaya baĢlanmıĢtır. Yapılan bu seddeler hala
mevcuttur. Ancak 1974‟ten itibaren çekilmeye baĢlayan gölün suyu zamanla tamamen
kurumuĢtur. BeyĢehir-Çumra sulama Ģebekeleri kurulmadan önce, ÇarĢamba Çayı‟nın sularını
depolamakta idi ve uzun bir süreden beri kullanılmamaktaydı. Ancak Mavi Tünel projesinin
hayata geçirilmesiyle yeniden önem kazandı ve depolama olarak kullanılması için çalıĢmalar
baĢlatıldı ve devam etmektedir.
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ÇIRALI OBRUĞU
Konya, Karapınar ilçesi Akviran yaylası Obruk Gölleri bölgesinde bulunan Çıralı Göl, bir
obruk gölüdür. YaklaĢık 250 m. çapında olan kalker tabakası içerisindeki bu gölün kenarları
80 m. yüksekliğinde dik bir çanak Ģeklindedir. Gölün derinliği 35 m.dir ve kıyıdan hemen
sonra keskin bir Ģekilde derinleĢmektedir. Gölün çevresinde dik falezler üzerinde küçük
mağara ve kovuklar bulunmaktadır. Göl çevresinde Roma döneminde bir yerleĢim olmuĢtur.
Su seviyesi HotamıĢ bataklığına bağlı olarak değiĢen gölde, 2000‟li yıllardan sonra bölgedeki
sulak alanların kurumasına bağlı olarak, su seviyesinde düĢme yaĢanmıĢtır. Obruk içindeki
göl çevresinde çok sayıda insan yapımı mağara ve yeraltı Ģehri bulunmaktadır. Burası M.Ö.
yaĢamıĢ olan bazı medeniyetlere ev sahipliği yaparken, Roma dönemine ait yerleĢim
kalıntıları ile kaya mezarları yer almaktadır. Burada bir Ģehir kurulmasının nedeni ise göl
suyunun tatlı olması ve kalkerli taĢlara çok kolay Ģekil verilmesidir. Çıralı Obruk Gölü
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içerisinde karstik oluĢumların bulunduğu doğa harikası sarkıtlar keĢfedilmeyi bekliyor. Uzun
bir süreçte oluĢan bu sarkıtlar, kireçli suların, damlarken tane tane kristalleĢmesiyle
oluĢmaktadır. Obruk gölü üzerine düĢen ıĢığın bu sarkıtları aydınlatmasıyla birlikte karstik
Ģekiller doğa harikası bir görünüme kavuĢmaktadır. Gölün yüz ölçümü 17.500 m2dir . Çıralı
Gölü oluĢumuyla, yeraltı Ģehirleri ve mağaralarıyla yerli ve yabancı turistler için ideal bir
yerdir. Büyük Çıralı Yaylasının 300 metre batısında yer alan obruk gölüne, batı yamaçtaki
yolla inilir. Obruk yamacındaki yatay yönde 10 metreyi geçen derinliklere sahip mağaralar,
Roma devrine ait çeĢitli kalıntıların bulunması, buradaki mağaraların bir zamanlar, mesken
olarak kullanıldığını gösterir. Obruğun su rezervi yaklaĢık 500 bin metreküptür.

KIZÖREN OBRUĞU
Kızören Obruğu da denilen Obruk Gölü Konya'ya 75 kilometre uzakta, Konya Aksaray
Karayolu üzerinde Kızören Beldesi'nden beĢ kilometre kadar içerisinde bulunmaktadır.
Bölgeye adını veren Obruk Gölü, günün her saatinde rengi değiĢen, 145 metre derinliğinde,
Konya-Kapadokya arasında yolculuk edenlerin mutlaka görmesi gereken bir doğa güzelliğine
sahiptir. Obruk (ya da obruk gölü) görenleri ĢaĢkınlığa ve heyecana sürükleyen mucizevî bir
göldür. Obrukların en önemli özelliği, dünyada Konya Kapalı Havzası'ndan baĢka bir yerde
rastlanmayan çok özel coğrafi oluĢumlar olmalarıdır. Bunlar karst arazi denilen, genelde
suyun kolayca eritebildiği buharlaĢma ürünleri, kireçtaĢları ve karbonatlar içeren düzlüklerde
bulunan derin çukur Ģeklinde göllerdir.
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Bu tabakalarının eriyerek meydana getirdiği derin çukurların yeraltı sularıyla dolmasıyla veya
yeraltı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluĢmuĢtur. Bu coğrafî oluĢumun adı Ġngilizce,
Fransızca ve birçok dile Türkçe'den geçmiĢtir. Ülkemizin yeraltı sularının 3'te 1'ini barındıran
Konya Havzası'nda 20'yi aĢkın obruk bulunmaktadır. Bunlardan en meĢhuru 300 m geniĢliği
ve 145 m derinliğiyle Kızören Obruğu‟dur. Merkez Karatay ilçesine bağlı Obruk kasabası da
ismini ondan almaktadır. Obrukların diğer bir özelliği de yazın ilk aylarında koyu lacivert ve
yeĢil olan renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi ve berrak bir renk almasıdır.

KONYA ACIGÖL
Karapınar‟ın 8 km kadar doğusunda, Karapınar-Ereğli yolunun kuzeyinde olup yoldan
görülmektedir. 988 m rakımında ve yeryüzü seviyesinden 70 m aĢağıdadır. 400 hektarlık bir
alana sahip volkanik göllerden birisidir. Uzun ekseni 1750 m; kısa ekseni ise 1250 m olan bir
elips Ģeklindedir. Kraterin çevresinde piroklastik malzeme yaygındır. Yamaçları oldukça
diktir. OluĢumunda volkanik patlamanın yanı sıra karslaĢmanın da etkisi vardır. Gölün
derinliği 300 m‟yi geçtiği gibi, gölde sığ yer yok denecek kadar azdır. Gölün çevresi dik
yamaçlarla ve volkanik küllerle kaplıdır. Ġçinde bulundurduğu sülfatlı tuzlar nedeniyle Acı
Göl‟ün suyu çok tuzlu ve acı karıĢımındadır. Bu nedenle gölde mikrobiyolojik canlılar
yaĢamamaktadır. Suyun içindeki minerallerden dolayı insan vücudundaki kaĢıntı, sivilce, yara
vb. gibi rahatsızlıkları geçirdiği söylenmektedir. Gölün diğer bir özelliği de dört mevsim su
seviyesinin hiç değiĢmemesidir. Bu konu ile ilgili, Acı Göl‟ün yeraltı kanalları ile Akdeniz‟le
bağlantısı olduğu rivayet edilmektedir. Karapınar steplerinde çöl havasından bunalmıĢ yerli
ve yabancı turistlerin uğrak yeridir.
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KOZANLI GÖKGÖL
Kulu ilçesine bağlı Kozanlı kasabası yakınlarında sazlık tarzında bir göldür. YaklaĢık 980 m
rakımlarında 650 hektarlık bir alan kaplamaktadır. Çok sayıda kuĢ çeĢidinin barındığı kuĢ
cennetlerinden birisi olup tatlısu gölüdür. Dikkuyruk ve küçük kerkenez türleri fazlaca
görülmektedir. Kozanlı belediyesi tarafından Gökgöl festivalleri düzenlenmektedir. Göl suları
sulama amaçlı kullanılmakta olup göl çevresinde kuru hububat tarımı yapılmaktadır.
Çevresindeki köylüler tarafından ticari amaçlı olmayan balıkçılık yapılmaktadır. KuĢ gözleme
ve bilimsel amaçlı çalıĢmalar için uğrak alanlarından birisidir.
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KULU GÖLÜ(DÜDEN GÖLÜ)
Düden Gölü, Ankara- Aksaray yönünde ilerleyen E-5 Karayolunun Konya kavĢağının
güneyinde 39 05' K 33 09' D koordinatlarında 950 m rakım düzeyinde olup 800 ha alana sahip
bir göldür. Tuz Gölü‟nün kuzeybatısında yer alan göl, Ankara il sınırları içerisinde ve Kulu
ilçesine beĢ kilometre mesafededir. Alan hafif tuzlu Kulu Gölü, güneyindeki küçük tatlı su
gölü ve bunların çevresindeki sulak alan ve bozkırlardan oluĢmaktadır. Gölü besleyen temel
kaynaklar Kulu Deresi ve yeraltı sularıdır. Göl içerisinde bulunan dokuz ada su kuĢları
açısından önemli bir üreme alanıdır. Alanda tatlı su ekosistemi, tuzlu su ekosistemi ve
bunlarla bağlantılı ova bozkırları vardır. Tatlı su gölünün kıyılarında yer yer sazlıklar
bulunmaktadır. Derelerin göl ile birleĢtiği yerlerde sulak çayırlar görülmektedir. Alanın
çevresinde kuru tarım alanları da yer almaktadır. Sayısız özelliği ve peyzaj değerine rağmen
Kulu Gölü‟nü korumaya yönelik herhangi bir çaba ne yazık sarf edilmemiĢtir. Konya Kapalı
Havzası‟ndaki genel sorun olan yanlıĢ ürün desenine bağlı aĢırı yeraltı suyu kullanımı, su
kaynakları üzerindeki plansız müdahaleler havzadaki diğer göller gibi Kulu‟yu da yok olma
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noktasına getirdi. Ġlk kez 2006‟da kuruyan göl üzerindeki adacıklar kara ile birleĢti ve
buralarda üreyen kuĢ türleri olumsuz etkilendi. Diğer bir önemli sorun olan yasadıĢı avcılık,
özellikle kıĢın ve üreme döneminde kuĢ türlerini olumsuz etkiliyor. Kulu Gölü yağıĢlı aylarda
su tutmaya devam ediyor.

Son birkaç yıl içinde kuĢ gözlemcileri tarafından yapılan sayımlar sonucunda gölde en az 172
kuĢ türü bulunduğu saptanmıĢtır. Alanda 54 kuĢ türü de üremektedir. Nesli dünya çapında
tehlike altında olan dikkuyruklar gölde üremektedir. Küçük gölde bulunan sazlıklarda çok
sayıda ötücü kuĢ gözlemlemek mümkündür. Gölün etrafındaki bozkır alanlarda ise bağırtlak
gibi step türleri görülebilir. Göl, göç döneminde pek çok kuĢ türü için önemli bir barınaktır.
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MEKE MAARI(TUZLASI-KRATER GÖLÜ)
Meke Maarı*, Konya‟nın Karapınar ilçesinde, sönmüĢ bir volkan kraterinin suyla dolmasıyla
oluĢan ve ortasında adacıklar bulunan bir krater gölüdür. Maar gölleri, volkanik patlamalar
sonucu oluĢmuĢ göllere denmektedir. Alan, iç içe iki krater gölünü barındırmaktadır. Ġsmini
burada yaĢayan „meke‟ kuĢundan alır. Karapınar – Ereğli yolunun 7. km‟sindeki sapaktan 2
km içeridedir. Göl ve birinci krater çukurunun uzunluğu 800 m, geniĢliği 500 m‟dir. 12 metre
derinliğindedir. Meke Maarı‟nda, 400 milyon yıl önce volkanik patlama sonucu oluĢan krater,
zamanla suyla dolarak göle dönüĢmüĢtür. Daha sonra, günümüzden 9.000 yıl önce ikinci bir
volkanik patlama ile gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluĢmuĢtur. Meke Maarı, zamanla
onun da suyla dolarak ikinci bir göle dönüĢmesi ile meydana gelmiĢtir. Ana Meke‟nin
ortasında bulunan ve su seviyesinden 50 m yükseklikte olan volkan konisindeki göl 25 m
derinliğindedir ve suyu tuzludur. Adayı oluĢturan volkanik kütlenin yapısı, en Ģiddetli
yağmurları bile hemen emecek yeteneğe sahiptir. Meke‟nin biçiminin binlerce yıldır
bozulmamasının nedeni budur. Çok geniĢ ve düz olan Karapınar Ovası (19 km2) Konya‟nın
doğusunda uzanır. Meke Maarı‟nın derinliği 1,2 m‟yi geçmemektedir. Yüzölçümü 202
hektardır. Volkanik aktiviteler sonucunda oluĢtuğundan acı niteliğindeki suyu magnezyum ve
sodyum sülfat içerir, bu durum biyoçeĢitliliğin az olmasına sebep olur.
*Maar: Püskürme veya patlamayla birlikte lav ve magmanın oluşturduğu, geniş, hafif kabarmış bir
kraterdir. Tipik olarak suyla dolu ve sığ krater gölü görünümündedir.

“Anadolu‟nun Gözü” veya “Anadolu‟nun nazar boncuğu” olarak bilinen göl, yukardan
bakıldığında nazar boncuğuna benzemekte bu sebeple, iyi Ģans getirdiğine inanılmaktadır.
Alan jeolojik yapısı sebebiyle potansiyel olarak eko turizm açısından değerlendirilmesi
gereken önemli bir alandır. Meke Maarı, volkanik bir sulak alandır. Anadolu topraklarında
birçok krater gölü bulunmasına rağmen, kalderanın içinde acı bir gölünün olması sebebiyle
eĢine az rastlanır nadir ve değerli bir örnektir. Sığ bir göl olan Meke Maarı suyunun tuz oranı
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(%32) çok yüksektir. Meke Maarı çevresinde volkanik karakterle uyum sağlayan kuĢlar
görülmektedir. Ġlki de alana ismini veren „Meke‟ kuĢudur. Saz delicesi (Circus aeruginosus),
uzunbacak (Himantopus himantopus), toy (Otis tarda), mezgeldek (Tetrax tetrax) Meke
çevresinde yaĢayan ve kuĢ direktifine göre koruma altında olan kuĢ türleridir. Ornitolojik
olarak fazla tür barındırmasa da, bozkaz (Anser anser), angıt (Tadorna ferruginea), suna
(Tadorna tadorna), küçük akbaba (Neopron percnopterus), kızıl Ģahin (Buteo rufinus), kaya
kartalı (Golden eagle), uludoğan (Falco cherrug), uzunbacak (Himantopus himantopus) gibi
kuĢ türleri belirlenmiĢtir. Yerel halktan alınan bilgiye göre 2003 yılına kadar 100 kadar kuĢ
türüne ev sahipliği yaptığı söylenen alan son yıllarda pek iyi durumda değildir. KuĢların çoğu
artık göl çevresine uğramamaktadır. Volkanik küllerin ıĢığı fazla emmesinden dolayı göller ve
çevresindeki mikro-klima etkisiyle bölgeden daha sıcaktır. Bu yüzden göl çevresinde, daha
sıcak bölgelerde yaygın olan sürüngenlerden bozkır keleri (Trapelus ruderata), dikenli keler
(Laudakia stellio) ve tıknaz kertenkele (Mabuya aurata) bulunur. Bunun yanında alanda
kaplumbağada (Testudo graeca) bulunmaktadır. Yabani tavĢan (Lepus europaeus), kızıl tilki
(Vulpes vulpes) ve değiĢik fare türleri alanda görülen memelilerdir.
Orta Anadolu tuzcul bozkırlarının ortasında yer alan gölün çevresinde step vejetasyonu
hakimdir. Biyolojik çeĢitlilik açısından da zengindir. Bölgedeki Allium sieheanum,
Astragalus cicerellus, Gladiolus halophilus, Lepidium caespitosum, Limonium lilacinum,
Sphaerophysa kotschyana, Verbascum pyroliforme endemik ve tehlike altında olan bitki
türleridir. Alanda, bozkıra uyum sağlamıĢ kurak ve çorak bitki örtüsü yaygındır. Ġnce
kumlardan oluĢan topraklarda, genel olarak kendiliğinden biten bitkilerin çoğu derin köklü,
dikenli, bodur, uzun ömürlü ve kuraklığa dayanabilen geven (Astragalus sp.), yavĢan
(Veronica sp.), adaçayı (Salvia sp.), peygamber çiçeği (Centaurea sp.), ayrık (Elytrigia sp.),
sığırdili (Hydnum repandum) gibi bitki türleridir.
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Bölgedeki halkın tamamına yakını tarım ve hayvancılıkla uğraĢmaktadır. Maarın yakın
çevresinde hayvancılık yapılmaz. Göl suyu tarımsal amaçla kullanılamamaktadır. Fakat 10
km2 çevresinde sayıları 10 civarında olan kuyulardan tarımsal amaçlı su çekimi
yapılmaktadır. Bölge her ne kadar eski Ġpekyolu üzerindeki Konya – Adana karayolu
civarında olsa da alan çevresinde sanayileĢme yoktur. Yerli ve yabancı turistler dört mevsim
göle ilgi göstermektedirler. Meke Krater Gölü, 1989 yılında I. derecede doğal sit alanı; 1998
yılında (260 km2‟lik kısmı) tabiat anıtı ilan edilmiĢtir. 2003 yılında bölgede yeni kuyu
açılması yasaklanmıĢtır. 2005 yılında Ramsar alanı olarak ilan edilmiĢtir. Kaçak kuyular
önlenemediği ve sulama yöntemleri modernize edilemediği için doğal alanların suları çekilip
kurumaktadır. Suların azalması ile bitki örtüsü zayıflamakta ve toprak çöle dönüĢmektedir.
Meke Maarı, yaz aylarında tamamen kurumaktadır. Bu durum kuĢların bölgeden uzaklaĢması
ile sonuçlanmıĢtır.

MEYĠL OBRUĞU
Coğrafyada Obruk Platosu olarak bilinen ve Konya Karapınar ovasının içinde bulunan obruk
göllerinden biridir. Derinliği hakkında kesin bir bilgi yoktur. Göl dairevi bir biçimde olup,
yeryüzü seviyesinden 60 metre derinliktedir. Gölün dairevi sekli yaklaĢık 200 ile 300 metre
çapındadır. Çevresi dik yamaçlarla ve kalker karakterdeki taĢlarla çevrilidir. Meyil Gölü‟nün
suyunda sülfat ve tuz gibi minerallerden bulunmadığından, su tatlıdır. Bu nedenle gölde balık,
su yılanı, kurbağa gibi su canlıları yaĢamaktadır. Karapınar‟ın yaklaĢık 35 kilometre kuzey
batısındaki Meyil Yaylasında yer alan meyil Gölü Neojen‟e ait tabakalar içerisinde
geliĢmiĢtir. Obruk yamacının kuzey kesimi daha dik ve daha yüksektir. Güney yamacı ise
daha az eğimli ve alçaktır. Obruk içindeki gölün kıyısına inen yol, daha az eğimli olan güney
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yamaçtadır. Maksimum derinliği 40 metre olan gölün su rezervi 2,5 Milyon metreküptür.
Buradan yaklaĢık 20 metre yukarıya su basmak suretiyle, sulama suyu temin etmek
mümkündür.

SAMSAM GÖLÜ
Samsam, yeraltı suyu, birkaç küçük dere ve yağıĢlarla beslenen küçük, sığ bir tatlı su gölüdür.
Suyu güneydeki bir kanal yolluyla Kazanlı Gökgöl‟e, oradan da güneydoğu yönüne akarak
Tuz Gölü‟ne ulaĢır. Gölün yakın çevresi çayırlıklarla çevrilidir, su seviyesi düĢünce göl tabanı
da yavaĢ yavaĢ geçici bitki örtüsüyle kaplanır. Yaz sonunda göl tümüyle kurur. Bölgeye kuru
tarım yapılan buğday tarlaları hakimdir. Çayırlarda sürüler halinde büyükbaĢ hayvan
otlatılmaktadır. Samsam Gölü, Tuz Gölü ve çevresindeki diğer göllerle oluĢturduğu ekolojik
bütünlük nedeniyle bu alanlarda üreyen ve beslenen pek çok kuĢ türü için büyük önem
taĢımaktadır. Alan, göç sırasında büyük sayılarda bulunan kılıçgaga ile özel koruma alanı
statüsü kazanmıĢtır. Samsam Gölü‟nün kurutma öncesindeki doğal önemi hakkında elde bilgi
bulunmamaktadır. Ancak, göl suyunun o dönemdeki tuzlu karakteri ve su seviyesinin
Ģimdikinden daha yüksek olduğu göz önüne alındığında, alanın, Orta Anadolu tuz göllerinin
tipik kuĢ türleri olan ince gagalı martı, Akdeniz martısı, gülen sumru gibi türler için önemli
bir üreme yeri olduğu düĢünülmektedir. Bugün gölde kıĢ aylarında, binlerce su kuĢu ve
yüzlerce turna görülebilir. Kulu ilçesine bağlı Burunağıl Köyü civarında olan Samsam
Gölü‟nün çevresi bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Bölgede kuru ve sulu tarım birlikte
yapılmaktadır. Ziraata elveriĢli arazilerde halk artezyen kuyuları açarak çifte mahsul
almaktadır. Çifte mahsul için dönüĢümlü olarak arpa ve buğday, pancar, kimyon, mercimek,
anason ve çörokotu ekilmektedir. Samsam Gölü, 1971‟de Devlet Su ĠĢleri‟nin (alanı o zaman
830 ha olan) gölü kurutma amacıyla güneyindeki (nadiren akan) giderini derinleĢtirmesine ve
sularını Tuz Gölü‟ne doğru tahliye etmesine dek, tuzlu bir göldü. Bundan sonra göldeki su
seviyesi düĢmüĢ, suyun tuzluluğu azalmıĢ ve bitki örtüsü oluĢmaya baĢlamıĢtır. Toprak
kalitesinin, bir gün kurutma programını haklı çıkaracak kadar düzelebileceği kuĢkuludur.
Kimi yöre sakinleri, eski dönemde en azından avcılığın daha iyi olduğunu belirterek
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kurutmadan Ģikayet etmektedir. Samsam Gölü‟nün eski haline getirilmesi, göl çıkıĢından
sadece Kozanlı Gökgöl‟e yetecek kadar su verilmesiyle mümkün olabilecektir.
Samsam Gölü alçak uçuĢ yapan jetlerin sık olarak kullandıkları bir rota üzerinde yer
almaktadır. Jetlerin sulak alanın üzerinde alçaktan uçmalarının kuĢlarda rahatsızlık yarattığı
gözlenmiĢtir.

SUĞLA DEPOLAMASI(KARAVĠRAN GÖLÜ)
Suğla Gölü, Bozkır-SeydiĢehir-BeyĢehir çöküntü teknesinin güney bölümündeki yayvan bir
çanakta oluĢmuĢtur. Güneydeki göl girintisinde bulunan birçok su yutan deliklerden
(düdenlerden) göl sularının bir kısmı dibe dalar. Daha önceleri BeyĢehir Gölü‟nden
beslenmekteyken daha sonraları BeyĢehir Gölü‟nün suları Kurukafa Kanalı ile Çumra Ovası
sulamasına aktarıldığı için Suğla Gölü karstik kaynaklardan beslenir hale gelmiĢtir. Karstik
kaynakların tıkandığı yıllarda göl suları da azalmıĢtır. Suğla Gölü, 1996 yılında DSĠ‟nin
çalıĢmaları ile gölün etrafı toprak seddeler ile çevrilerek depolama haline dönüĢtürülmüĢ ve
Konya ovasını sulamak için bir rezervuar haline getirilmiĢtir. Burada doğal bir göl durumu
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bulmak güçtür. Depolama haline getirilmeden önce sularla iyice örtüldüğü zaman yüzölçümü
16.500 hektarı bulmaktaydı, ancak yaz aylarında neredeyse kuruyacak hale gelmekteydi.
vardır. Depolama halinde dönüĢtükten sonra 4000 hektarlık bir alan kaplamaktadır.
Çevresinde çok verimli topraklar bulunmaktadır.

TERSAKAN GÖLÜ
Tuz Gölü‟nün batısında yer alan Tersakan Gölü, Konya il sınırlarında bulunmaktadır. Göl,
yeraltı suları ve yüzey akımlarıyla beslenmektedir. Tuz Gölü ile hidrolojik açıdan iliĢkili olan
Tersakan, seviyesinin çok yükseldiği yıllarda Konya ana tahliye kanalı aracılığıyla sularını
oraya boĢaltmaktadır. Bu kanal ile Tersakan Gölü arasında geniĢ çamur düzlükleri
bulunmaktadır. Tuz ve Tersakan gölleri ornitolojik açıdan da iliĢki içindedir. Tuz Gölü‟nde
üreyen bazı kuĢ türleri Tersakan‟ı beslenmek için kullanır. Sodyum sülfat üretiminin yapıldığı
göl, ekonomik açıdan da önem taĢır Tersakan doğal sit alanı, özel çevre koruma alanı ve
önemli doğa alanı gibi koruma statülerine sahip. Buna rağmen kurumaya yüz tutmuĢ
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durumdadır. Tersakan Gölü ve çevresinde tuzlu göl yüzeyi, tuzcul subasar çayırlar ve
bozkırlar, tarım alanları ve kısıtlı miktarda tatlı bataklık habitatları bulunuyor. Göl ve
çevresindeki tuzcul habitatlarda yer alan bitkilerde endemizm oranı yüksektir ve sekiz
endemik bitki bulunmaktadır. Bir kuĢkonmaz türü olan Asparagus Lycaonicus dünyada
yalnızca burada yaĢıyor. Göl, kuĢlar açısından da son derece önemlidir. Yedi kuĢ türü buraya
önemli kuĢ ve doğa alanı statüsü kazandırmıĢtır. Turna ve büyük cılıbıt alanda üreyen sukuĢu
türleri arasındadır. Tersakan Gölü ayrıca kıĢ aylarında çok sayıda kuĢ türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Tuz Gölü‟nde bulunan Türkiye‟nin en büyük flamingo üreme kolonisi,
Tersakan‟ı beslenme amacıyla kullanır. Orta Anadolu‟da sayıları yok denecek kadar azalan
ince gagalı martı, alanı beslenmek için kullanan diğer bir kuĢ türüdür. Göl çevresinde tarım,
bozkır ve çayırlık alanlarda hayvancılık yapılmaktadır. Konya Kapalı Havzası‟nda kuru
tarımın yerini sulu tarıma bırakması, havzayı, barındırdığı gölleri ile birlikte yok olma
noktasına getirmiĢtir. YağıĢ miktarının sulu tarım için yeterli olmamasından dolayı çiftçiler
gerekli suyu yeraltı kuyularından temin etmeye baĢlamıĢtır.
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TUZ GÖLÜ
Tuz Gölü, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük ve en sığ gölüdür. Ġç Anadolu
Bölgesi'nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiĢtiği yerde yer alır. Türkiye'nin
tuz ihtiyacının %40'ı bu gölden sağlanır. Deniz seviyesinden 905 metre yüksekte ve
maksimum ölçüleri kuzeyden güneye 80, doğudan batıya ise 60 kilometredir. Çevresinde
3.000.000'a yakın nüfus gücü tutar. YağıĢ alanı 11.900 km² olan Tuz Gölü, dıĢarıya akıntısı
olmayan kapalı bir havza gölü olup yüzölçümü 162.000 hektardır. YağıĢ alanının geniĢliğine
rağmen beslenme kaynakları zayıftır. Göle su getiren akarsular, yazın suları iyice azalan ya da
tamamen kuruyan derelerdir. Bunlar ġereflikoçhisar'dan gelen Peçenek Çayı, Aksaray'dan
gelen Melendiz Çayı, güneyden ve batıdan gelen Ġnsuyu, Karasu, Kırkdelik çaylarıdır.
Bunlardan baĢka BeyĢehir Gölünün fazla sularını Konya'nın atık sularıyla beraber Tuz
Gölü'ne boĢaltan DSĠ tahliye kanalı da Tuz Gölü'nün su seviyesinin yükselmesine sebep
olmaktadır. Gölün ortalama su seviyesi 40 cm. civarında, yağıĢın arttığı mayıs ayında ise
yaklaĢık 110 cm'dir. Ağustos ayında göl büyük ölçüde kurur. Tuz oranının fazla oluĢu,
buharlaĢma sonucunda göl sahasının büyük kısmında her yıl yenilenen 10-30 cm.lik tuz
tortulaĢmasına neden olmaktadır. Yaz sonlarına doğru Kaldırım Tuzlası ile karĢı kıyı arasında
yürümek mümkündür. Bu mevsimde tuzluluk oranı binde 329 gibi dikkat çekici bir orana
eriĢmektedir. Kimyasal bileĢim itibariyle burada mutfak tuzu (sodyum klorür) karakterinde
bir tuzluluk hakimdir ve sodyum klorür oranı, magnezyum klorür ve sodyum sülfat
oranlarından yüksektir.

Göldeki tuz birikmesi çeĢitli faktörlere bağlı bulunmaktadır. Çevrede jips ve tuz tabakaları
içeren Oligosen formasyonunun bulunuĢu gölün tuzlaĢmasında önemli bir rol oynamıĢtır.
Fakat gölün tabanındaki kaynaklardan da tuzlu sular geldiği tespit edilmiĢtir. Gölün sığ oluĢu
ve buharlaĢmanın Ģiddetli oluĢu tuz birikmesinin diğer faktörleridir. Yazın buharlaĢma sonucu
tortulanan tuz tabakası makinelerle kazılıp tuzlalarda toplanır. Kaldırım, Kayacık ve YavĢan
tuzlaları adı verilen bu tuzlalar önceleri Tekel tarafından iĢletilirken 2005 yılında
özelleĢtirilmiĢtir. Tuz Gölü'nden elde edilen tuzu yıkayıp öğüten tuz fabrikaları
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ġereflikoçhisar ekonomisinin belkemiğini oluĢturmaktadır. Tuz Gölü ve çevresi 2001 yılında
özel koruma alanı ilân edilmiĢtir. Tuz Gölü ve çevresi Phoenicopterus rubber olarak
adlandırılan flamingo kolonilerinin ana üreme bölgeleridir. "Anser albifrons" adı verilen
Sakarca kazının da ikinci büyük üreme merkezidir.
KıĢın kapladığı çok geniĢ su alanı su kuĢları için önemli bir kıĢlama alanı oluĢturmaktadır.
Tuzlu ortamlara uyum sağlamıĢ olan flamingo, kılıçgaga, angıt ve benzeri kuĢların yanı sıra
yağmurcunlar, turnalar, yaban kazları ve yaban ördekleri gölde büyük topluluklar halinde
yaĢamaktadır. Göl çevresinin nispeten ıssız oluĢu nedeniyle kuĢlar, etraftaki su
birikintilerinde, meralarda ve ekili alanlarda rahatça beslenmekte, kıĢın en soğuk günlerinde
dahi donmayan göl sularında yüzebilmektedir. Ġlkbaharda Göl içinde oluĢan adalar ve
bataklıklar Bataklık Kırlangıcı (Glareola prantincola), Suna (Tadorna tadorna), Angıt
(Tadorna ferruginea), Çamurcun (Anas crecca), Kılıçgaga (Recurvirostra avocetta), Kocagöz
(Burhinus oedicnemus) ve martı türlerinin (Larus sp.) kuluçka yapmalarına imkân
sağlamaktadır. Bölgede tuzcul stepler ve endemik türlerden oluĢan ekolojik açıdan hassas
bitki toplulukları bulunmaktadır. Bir ekosistem bütünlüğü arz eden Tuz Gölü ve yakın iliĢkide
olan çevresindeki göller (Tersakan Gölü, Düden Gölü, Bolluk Gölü, EĢmekaya Gölü, Köpek
Gölü, Akgöl) sayısız kuĢ türü ve özellikle Avrupa'da nesli tükenmekte olan flamingolar
(Phoenicopterus rubber) için yaĢam alanı niteliğindedir. Tuz Gölü, flamingoların ülkemizdeki
en önemli kuluçka alanı olup, Gölün orta kesimlerinde her biri 5-6 bin yuvadan oluĢan dev
kuluçka kolonileri bulunmaktadır.
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UYUZ GÖLÜ
Çöl Gölü‟nün güneyinde, yeraltı suyu ile beslenen ve en derin yeri 1,5 m olan, kıyıları
sazlıklarla (Phragmites) kaplı küçük bir tatlı su gölüdür. YaklaĢık 15 hektarlık bir alan
kaplamaktadır. Çevresi, göl kıyısına kadar uzanan buğday tarlalarıyla kaplıdır. Çevre
köylüleri tarafından saz kesimi yapılır. Göl çevresindeki sazlıklar 2005 yılında tamamen
yanmıĢtır.
Uyuz Gölü, göl aynası ile bu aynayı ince bir hat Ģeklinde çevreleyen sazlık alanlar ve tarım
arazilerinden oluĢmaktadır. Göl, kuĢlar için önemli bir üreme alanıdır. Uyuz Gölü, burada
üreyen dikkuyruk popülasyonuyla özel koruma alanı statüsü kazanmıĢtır. Alanda üreyen diğer
kuĢlar arasında kara boyunlu batağan, yeĢilbaĢ, pasbaĢ patka ve sakarmeke sayılabilir.
Bataklık sutavuğunun da ürediği tahmin edilmektedir. Küçük kerkenez, özel koruma alanı
sınırları dıĢındaki KömüĢini Köyü‟nde üremektedir. Uyuz Gölü, göç dönemlerinde farklı
türlerde çok fazla kuĢa ev sahipliği yapmaktadır. Sulak alanda az miktarda saz kesimi, göl
çevresindeki tarlalarda ise kuru tarım yapılmaktadır.
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