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Küçükçekmece
Havzasý

 132

Yüzölçümü : 11715 ha Yükseklik : 0 m - 230 m
Boylam : 28,72ºD Ýl(ler) : Ýstanbul
Enlem : 41,10ºK Ýlçe(ler) : Çatalca, Gaziosmanpaþa, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcýlar

Yerel Ýlgi Sahipleri

Ýstanbul Valiliði; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi; Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ÝSKÝ) Genel Müdürlüðü; Ýstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü;

Yedi Tepe Üniversitesi Çevre Mühendisliði Bölümü; Çekmece Nükleer Araþtýrma ve Eðitim Merkezi; Avcýlar Belediyesi; Küçükçekmece Belediyesi; Ýstanbul�un

Su Giriþimi; Türkiye Çevre Koruma ve Yeþillendirme Kurumu (TÜRÇEK); Ýstanbul Kuþ Gözlem Topluluðu.

Ýlhan Çelikoba

MAR019
Çok Acil
Gerileme (-2)

Alanýn Tanýmý: ÖDA; Ýstanbul�un 15 kilometre batýsýnda, Avcýlar ve Küçükçekmece ilçe sýnýrlarý
içinde yer alýr. Alaný Sazlýdere, Nakkaþdere ve Hadýmköy dereleri besler. En derin noktasý 20 
metrelik hafif tuzlu bir dalyan olan Küçükçekmece Gölü�nün etrafý, kalkerli mera topluluklarý,
kuru fundalýklar ve tarým arazileriyle çevrilidir. Kapýkule ve Eskiköy sýnýr kapýlarýna baðlanan
demiryolu hattý Küçükçekmece Gölü�nün doðu ve kuzey kýyýlarýný izlemektedir. Gölün güney
sahili ise Marmara Denizi�ne paralel ince bir sahil þeridiyle çevrilidir. Göl, kýþ aylarýnda yüksek
sayýlarda sukuþu barýndýrýr.
Habitatlar: ÖDA, göl ekosistemi, tarým alanlarý, sazlýk alanlar, maki topluluklarý, kuru fundalýklar,
meþe ormanlarý ve küçük yerleþim birimlerinden oluþur. Hafif tuzlu bir dalyan olan Küçükçekmece
Gölü�nün kuzeyindeki Altýnþehir ve batýdaki Firuzköy kýyýlarýnda geniþ sazlýklar bulunmaktadýr.
Bölgede doðal yapýsýný korumuþ baþlýca alanlar gölün doðu kýyýsýnda bulunan Çekmece Nükleer
Araþtýrma Merkezi ve askeri alan sýnýrlarý içindeki yerlerdir. Gölün özellikle batý kesiminde tarým
için elveriþli geniþ araziler bulunur. Göl kýyýsýnýn kuzeyinde, bir kýsmý çamura batmýþ olan arýtma
tesisi dolgusu, yapay kum ve çamur düzlükleri, gölcükler, sazlar kuþ türleri için önemli bir
yaþam alaný saðlamýþtýr.
Türler: ÖDA, farklý tür gruplarýný bir arada barýndýran sulakalan sistemidir. Alanda, dünyada dar
bir daðýlýma sahip olan Veronica turrilliana adlý bitki türü ÖDA kriterlerini saðlamaktadýr.

Sukuþlarý için önemli üreme ve kýþlama alanýdýr. Küçükçekmece Gölü, göç döneminde
küçük karabataklar (Phalacrocorax pygmeus) ve binlerce leylek (Ciconia ciconia) için önemlidir.
Alan ayrýca karabatak (Phalacrocorax carbo) ve nesli küresel ölçekte tehlike altýnda olan
dikkuyruðun (Oxyura leucocephala) kýþlama popülasyonlarý için de önemli bir sulakalandýr.

ÖDA, nesli küresel ölçekte tehlikede olan beyazkesicidiþli körfare (Nannospalax leucodon)
memeli türünü barýndýrýr. Nakkaþdere üzerinde nadir bir tür olan benekli kaplumbaða (Emys

orbicularis) yaþamaktadýr.
Bavius (Pseudophilotes bavius) ve yalancý apollo (Archon apollinus nikodemusi) adlý kelebek

türleri için önemli bir yayýlýþ alanýdýr.

Alan Kullanýmý: Küçükçekmece Gölü�nün çevresi eðitim, araþtýrma ve konut amaçlý yerleþim
alanlarýyla çevrilidir. Gölde balýk avý yapýlmaktadýr ve kýyýsýnda balýkçý barýnaklarý bulunur.
ÖDA�nýn kuzeyinde çayýr ve fundalýklarla kaplý meralarda azalmakla birlikte hayvancýlýk
yapýlmaktadýr.
Tehditler: Alan üzerindeki en ciddi tehdit kirliliktir. Çekmece Nükleer Araþtýrma Merkezi
laboratuvarýnýn sývý atýklarý 1997 yýlýna kadar göle boþaltýlmýþtýr. Eski Halkalý çöplüðünden sýzan
sularýn, yeraltý suyu ile etkileþerek göle akma olasýlýðý halen mevcuttur. Göl çevresindeki
endüstriyel tesisler ile kara ve deniz ulaþým araçlarýnýn atýklarý nedeniyle gölde aðýr metal kirliliði
oluþmuþtur.

Gölün kýyýlarý arýtma tesisi inþaatý, TEM otoyolunun yapýmý ve yerleþime açma maksadýyla
doldurulmuþtur. D-100 (Eski adýyla E5) karayolu ve baðlantý yollarýnýn inþasý bölgenin doðal
yapýsýna büyük zarar vermiþtir. Gölün kuzeyinde bulunan toplu konutlarýn mera alanlarýna
doðru geniþlemesi alaný uzun vadede tehdit etmektedir. Alanýn kuzey ve batý kesimlerinde
yasadýþý avcýlýk sürmektedir.
Koruma Çalýþmalarý: Küçükçekmece Doða Koruma ve Havacýlýk Derneði, alanda çeþitli etkinliklerle
kirlilik sorununa ve sazlýklarýn önemine dikkat çekmiþtir. Ýstanbul Su ve Kanalizasyon Ýdaresi
(ÝSKÝ) ve Küçükçekmece Belediyesi, gölü besleyen dereler üzerine kolektör kurma çalýþmalarýna
devam etmektedirler ve projenin iki yýl içinde tamamlanmasý beklenmektedir. TÜBÝTAK ve
Yýldýz Teknik Üniversitesi ortaklaþa olarak "Küçükçekmece Havzasý'nda Çevre Yönetim Modelinin
Geliþtirilmesi" adlý bir proje yürütmektedir.

Karabatak (Phalacrocorax carbo) © Tamer Zeybek
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Küçükçekmece Havzasý önemli doða alaný topografya haritasý Küçükçekmece Havzasý önemli doða alaný bitki örtüsü haritasý

Takson Adý E TE Popülasyon Büyüklüðü ÖDA Kriteri
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Acýbalýk (Rhodeus sericeus amarus) © Murat Bozdoðan


