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ÖZET
Meriç Nehri; Türkiye ile Yunanistan arasında sınır oluşturması özelliği ile önem bir akarsudur.
Bu çalışmada; Meriç Nehri’nin Kapıkule’den Ege denizinin döküldüğü deltasına kadar olan
bölümünde, 1947-2018 yılları aralığı esas alınarak, meydana gelen yatak değişimlerinin
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri ile belirlenmesine
yönelik analizler yapılmıştır. Veri kaynağı olarak farklı tarihli uydu görüntüleri ve haritalar
kullanılmıştır. Analizler ArcGIS Desktop ve Erdas 9,2 yazılımları ile gerçekleştirilmiştir. 19471975 yılları arasında Meriç Nehri yatağının incelenen bölümünde önemli yatak değişimlerinin
olduğu belirlenmiştir. 1975 yılından sonraki verilere göre yatak değişiminin yavaşladığı tespit
edilmiştir. 2009 ve 2018 yılları arasında değişim farkı yok denecek kadar azdır.
ABSTRACT
The Meriç River is an important river with its characteristic of forming a border between
Turkey and Greece. In this study; In the section of Meriç River from Kapıkule (Edirne city) to
the delta, analyzes were made to determine the bed changes taking place between the years
1947-2018 by using Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing (RS)
technologies. Satellite images and maps in different dates are used as data sources. The
analyzes were carried out with ArcGIS Desktop 10.5 and Erdas 9.2 software. It was
determined that significant bed changes were observed in the studied part of the Meriç River
between 1947-1975 years. According to the data after 1975, it was determined that bed
change slowed down. The change difference between 2009 and 2018 is almost non-existent.
© 2020 Jeomorfoloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. All rights reserved.

GİRİŞ
Akarsular içinde var olan dinamik denge,
kendisini yağış ve sediment arasındaki
dalgalanma ile zaman ve yapı arasındaki
sürecin sonucu olan dikey ve yatay
hareketliliğe göre kendini ayarlar (Werritty,
1997). Bu dinamik dengeye de bağlı olarak
uygun jeomorfolojik ve jeolojik koşullar

oluştuğunda akarsular menderesler yapmaya
ve zamanla yataklarını değiştirmeye başlarlar.
Günümüzde akarsuların yatak değişimlerini
yalnızca doğal süreçlerle açıklamak olanaksız
hale gelmiştir. Akarsu havzalarında baraj
yapımı, yatak içinden sediment alımı, akarsu
üzerine kurulan çeşitli setler, yatak ıslah
projelerinin uygulanması, vb. gibi müdahaleler,
32

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi / Journal of Geomorphological Researches, 2020 (4): 32-41

genel olarak akarsuya yapılan insan kaynaklı
müdahalelerdir (Turoğlu & Uludağ 2010; 2013
Türkmenoğlu, 2012). Bu aktiviteler hidrolojik
rejimi
ve
akarsu
taşıma
kabiliyetini
değiştirmeye
başlayabilir
ve
akarsuyun
stabilitesini azaltabilir (Knighton, 1984; Shield
& Abt, 1989; Simon, 1992; Winterbottom,
2000; Simon vd., 2002; Yang vd., 2002; Fuller
vd., 2003; Grant vd., 2003; Kesel, 2003; Rinaldi,
2003; Li vd., 2006). Akarsu yatağının
stabilitesinin azalması da doğal olarak yatak

değişimini hızlandırıcı etki yapacaktır. Hiç
şüphesiz ki sel ve taşkınlar da bu sürece katkı
yapmakta, yatak stabilizasyonun bozulması
sürecinde rol almaktadırlar (Turoğlu & Uludağ,
2010; 2013).
Akarsuların yatak uzunluklarının farklılaşması,
yatak değişiminin önemli bir delili olarak kabul
edilmektedir (Knighton, 1984; Rinaldi, 2003;
Li, vd. 2006). Akarsu yataklarının değişimine
etki eden pek çok faktör vardır. Bu faktörler
Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Zamanla akarsu değişkenlerinin değişim statüsü (Knighton, 1984) / Table 1: Change status of river
variables (Knighton, 1984).

Jeoloji

Uzun zaman Ölçeği
>105 yıl
Ç

Orta zaman Ölçeği
103-104 yıl
Ç

Kısa zaman Ölçeği
101-102 yıl
Ç

Ani Zamanlı
<10-1yıl
Ç

İklim

Ç

Ç

Ç

Ç

Bölgesel Rölyef

B

Ç

Ç

Ç

Eğim Morfolojisi

B

B

Ç

Ç

Toprak Özellikleri

B

B

Ç

Ç

Vejetasyon Özellikleri

B

B

Ç

Ç

Ortalama Akım ve Sediment boşaltımı

BZ

B

Ç

Ç

Yatak Morfolojisi

BZ

B

B

Ç

Değişkenler

Ani Akım karakteristikleri
BZ
BZ
BZ
Kısaltmalar: (Ç) Çevresel ya da Bağımsız Değişken, (B) Bağımlı Değişken, (BZ) Belirsiz ya da Düzensiz Değişken.

İnceleme Alanı

B

yatak değişimlerinin gelişimleri araştırmanın
hedefleri olmuştur. Bu kapsamda terk edilmiş
akarsu yatakları, sediment tekstür ve strüktür
özellikleri, başlıca önemli göstergeler olarak
değerlendirilmiştir.
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla
farklı zamanlı topografya haritaları ve uydu
görüntüleri, hava fotoları ve Sayısal Yükselti
Modeli - SYM (Digital Elevation Model - DEM)
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan, analog ve
sayısal olarak ayrılabilen veriler şunlardır:
18 adet 1/25.000 ölçekli topografya haritası,
1/100.000 ölçekli jeoloji haritası,
1975 tarihli Landsat MSS uydu görüntüsü,
1987 tarihli Landsat TM uydu görüntüsü,
2000 yılı Landsat ETM+ uydu görüntüsü,
2009 Bing Map Uydu Görüntüsü,
2018 yılı Google uydu görüntüsü,
ASTER DEM verisi,
Hava fotoları.

Çalışma alanı, Türkiye’nin kuzeybatısındaki
Trakya olarak adlandırılan kesimde bulunan
Meriç Nehrinin bir bölümünü kapsamaktadır.
Akarsuyun incelemeye konu olan kesimi nehrin
ülkemize giriş yaptığı kesimdeki Kapıkule ile
denize döküldüğü Enez mansabına kadar olan
bölümüdür. Akarsu yatağının yakın çevresini
oluturan taşkın ovası, asıl çalışma alanını
oluşturur (Şekil 1). Nehrin çalışma alanı
içerisindeki uzunluğu 178 km (2018) olup,
incelemeye konu olan sahanın alanı 2.695,8
km2’dir.

AMAÇ, VERİ ve YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı; Meriç Nehri’nin çalışma
alanı içindeki bölümünde, 1947-2018 yılları
içinde meydana gelen yatak değişimlerinin,
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan
Algılama (UA) yöntemleriyle belirlenmesidir.
Tarihsel süreçte akarsu yatağının değişimi,
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akarsuların yatak uzunlukları ve değişimleri
hesaplanmıştır. Farklı yıllara ait akarsu yatak
çizimleri, uydu görüntüsü temeli üzerinde üst
üste bindirilmiş ve haritalar üretilmiştir.
CBS ve UA yöntemleri kullanılarak yapılan
analizler, daha sonra saha çalışmaları ile test
edilmiştir. Tarihsel fotolar ve haritalar da
önceki yıllara ait yatak özelliklerine ait
tespitlerin doğrulanması ya da detaylandırması
amacıyla kullanılmıştır.
Meriç Nehri yatak değişim özelliklerinin CBS ve
UA yöntemleri ile belirlenmesinde kullanılan
en eski tarihli analog veri 1947 yılına ait
koordinatlandırılmış topografya haritalarıdır.
Meriç Nehri bu haritalardan sayısallaştırılarak
kanal özellikler belirlenmiştir. Sonraki akarsu
yatak değişim analizleri 1975, 1987, 2000 ve
2009 yıllarına ait uydu görüntüleri kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Meriç
Nehri
yatak
özelliklerinin son belirlemesi ise 2018 yılına
ait Google Haritalar Servisi (Google Maps)
tarafından sağlanan uydu görüntülerinden
faydalanılarak üretilmiştir.
Harita ve uydu görüntülerinin analizi ile elde
edilen ölçümlerde belirlenen uzunluklar için
ilgili topografya haritası ve uydu görüntülerinin
yersel çözünürlüklerinin mutlaka dikkate
alınması ve ona göre değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu yaklaşım perspektifinde,
belirlenen farklılıkların akarsuyun yana
aşındırma
faaliyetleri
ve
yatak
ıslah
çalışmalarının bileşke sonucu olarak meydana
gelmiş
olduğu
kabul
edilmektedir
(Türkmenoğlu, 2012).

Şekil 1: Çalışma sahası ve lokasyon özellikleri /
Figure 1: Study area and location properties

Çok zamanlı verilerin analizi için Coğrafi Bilgi
Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri ve
yazılımları kullanılmıştır. Yazılım olarak ArcGIS
10.7 Desktop ve Erdas 9.2 tercih edilmiştir.
Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için öncelikle
analog
veriler
koordinatlandırılmıştır.
Koordinatlandırma işlemlerinde WGS84 UTM
35 kuzey dilimi tercih edilmiştir. Böylelikle tüm
veriler aynı koordinat sistemi üzerine
oturtulmuştur. Sonrasında veriler üzerinden
akarsu yatakları sayısallaştırılmıştır. Böylece

Bu verilere göre inceleme alanında akarsu
yatak uzunlukları sürekli olarak değişmiştir. Bu
değişim bazen artış bazen ise azalış şeklinde
gerçekleşmiştir.
Yatak uzunluğundaki en belirgin değişim 4.390
m artış ile 1975 – 1987 yılları arasında
yaşanmıştır. Azalış yönündeki en belirgin
dönem ise – 1.575 m ile 2000 – 2009 yılları
arasındaki döneme denk gelmektedir.
Analize konu olan veriler hem periyodik hem
de akarsu 3 bölüme ayrılarak incelenmiştir.
Buna göre Edirne kent merkezi içinden geçen
akarsu
yatağında
bazı
değişimler

BULGULAR ve TARTIŞMA
Bu çalışmada Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uzaktan Algılama yöntem ve yazılımları
kullanılarak 71 yıllık bir zaman dilimindeki
yatak değişimleri araştırılmıştır.
Meriç Nehrinin incelemeye konu olan
kesimindeki yatak değişimlerinin belirlenmesi
amacıyla 6 farklı tarihli veri kullanılmıştır. Bu
verilerin analizi neticesinde elde edilen kanal
uzunlukları ve kanal uzunluk değişimleri Tablo
2’de verilmiştir.
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gözlenmemiştir. Fakat bu alan için eski tarihli
topografya haritasına ulaşılamadığından bu
kesimdeki değerlendirme 1975 ve 2009 yılları
arasında yapılmıştır (Şekil 2). Bu yıllar arasında
akarsu yatağının çok fazla değişmediği
görülmektedir.

görüntüsünün bulunduğu Şekil 5’te eski
menderes büklümleri gözle seçilebilmektedir.
Bu bölümde yüksek yatak değişim hızının 1975
yılından sonra azaldığı görülmektedir. Bu
durumun sebebi olarak, DSİ’nin günümüzde de
devam eden yatak ıslah çalışmaları olarak
kabul edilebilir.
Araştırma sahasının özellikle mansap bölümleri
Kuaterner içinde, östatik kökenli deniz seviyesi
değişimlerinden büyük oranda etkilenerek,
deniz ilerlemesi ve gerilemelerinin olduğu
dönemler geçirmiştir (Göçmen, 1976). Bu da
kaide seviyesinde zaman zaman değişiklikler
olduğunu göstermektedir.
Tektonik hareketlerin ise Meriç Nehri kaide
seviyesi üzerinde değişimlere neden olduğu
pek söylenemez. Diri fay haritasında; akarsu
yatağının doğrudan etkileyen ya da araştırma
sahası içerisinde bulunan aktif bir fay
görülmemektedir.
Vadinin boyuna profilinin denge profiline
doğru yaklaştığı sırada, enine profilin şeklinde
de bazı değişiklikler meydana gelir. Derine
aşındırmanın çok zayıfladığı bu devrede vadi
gittikçe genişler. Bunun nedeni, yalnız vadiler
arasında kalan sahaların yavaş yavaş
alçalmaları sonucunda meydana gelen yamaç
yatıklaşması değil tersine, bu durum aynı
zamanda vadi tabanının genişlemesi ile ilgili
olup, akarsuyun yana doğru aşındırmasının
eseridir (Erinç 1982). Bu yana aşındırma
faaliyeti Meriç Nehri’nde olduğu gibi akarsuyun
menderesli bir yapıya sahip olmasına sebep
olur (Şekil 6). Menderes kuşağı, araştırma
sahasının yaklaşık olarak orta kesimlerinden
başlamaktadır. Mendereslenmenin maksimum
ölçüye yaklaştığı safhada akarsu S harfine
benzeyen bir şekil alır ve aşındırma
süreçlerinin devamı ile iki menderes büklümü
arası giderek incelir (Şekil 6). En sonunda da
kopar.
Bazen
bu
şekilde
kopma
gerçekleşmeden, bir taşkın sırasında yükselmiş
olan sular incelmiş olan sap kısmından taşar,
onu yararak, iki menderes büklümü kısa yoldan
birleşir (Erinç, 1982). Kopma gerçekleştikten
sonra geride şekli kısmen hilale benzeyen,
ingilizce “oxbow” diye tabir edilen bir
menderes gölü oluşmuş olur. Çalışma alanında
menderes gölleri görülmektedir. Özellikte Şekil
5’te ki menderes gölleri çok belirgindir.

Tablo 2: Yatak değişimlerinin tespiti amacıyla
kullanılan veriler, kanal uzunlukları ve değişim
miktarları / Table 2: River channel lengths and
length changes in different years

1947 Topografya Haritası

Kanal
Uzunluğu
(m)
173.200

1975 Landsat MSS

172.576

- 620

1987 Landsat TM

176.965

+ 4.390

2000 Landsat ETM+

179.872

+ 2.907

2009 Bing Map Uydu Gör.

178.297

- 1.575

2018 Google Uydu Gör.

177.890

- 407

Veri Tarihi ve Kaynağı

Değişim
(m)

Çalışma sahasının orta kesimlerinin yer aldığı
şekilde 1975 yılından sonra çok fazla değişim
gözlenmez iken 1947 yılına ait çizimlerin
diğerleri ile farklılık gösterdiği görülmüştür
(Şekil 3). Akçadam köyünün kuzeyinde haritada
da belirgin olarak görülen yatak değişiminde
akarsu yatağını yaklaşık olarak 800 metre
değiştirmiştir. Bu kesimde yerleşmelerinde
varlığı dikkat çekmektedir.
Akarsu yatağının güney kesimlerinde de
yatağın çok fazla değiştiği görülmektedir (Şekil
4). Bu değişiklik özellikle 1947-1975 yılları
periyodunda dikkat çekmektedir. 1975, 1987,
2000 ve 2009 yıllarına ait görüntülerin
verilerine göre yatakta çok önemli bir
değişiklik olmadığı anlaşılmaktadır. Bunun
sebebinin; bu alandaki taşkınları yönetebilmek
amacıyla Yunanistan ile yapılan iş birliği
(Ekercin, 2000) sonucu gerçekleştirilen “yatak
ıslah ve düzenleme çalışmaları” olduğu kabul
edilmektedir. Bu alana yakın mesafede bir
yerleşme bulunmamakla beraber, akarsuyun
hem Türkiye hem de Yunanistan tarafı birinci
derecede önceliğe sahip tarım arazilerinden
oluşmaktadır (Türkmenoğlu, 2012).
Diğer görüntülenen alanlara nispeten daha
büyük ölçekle (1/25.000) görüntünün alındığı
bu alanda, yatak değişikliklerinin belirgin
olduğu görülmektedir (Şekil 5). Uydu
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Şekil 2: Edirne kent merkezi civarında yatak değişimleri / Figure 2: River bed changes around Edirne city center
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Şekil 3: Meriç nehri orta kesimlerinde yatak değişimleri / Figure 3: River bed changes in central Meriç River
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Şekil 4: Meriç nehri güney kesimlerinde yatak değişimleri / Figure 4: River bed changes in southern part of Meriç
River
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Şekil 5: Güneyde mansap kısmına yakın değişimlerin fazla olduğu alanda yatak değişimleri / Figure 5: River bed
changes down of Meriç River

39

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi / Journal of Geomorphological Researches, 2020 (4): 32-41

Şekil 6: Akarsu aşındırması ve menderes yapısının oluşması (Erinç 1982) / Figure 6: River abrasion and formation
of meander structure (Erinç, 1982)

Landsat tarihli uydu görüntüsü ile 2018 tarihli
uydu görüntüsüne kadar geçen dönemde ciddi
bir yatak değişikliği olmadığı anlaşılmaktadır.
Meriç Nehri aşağı çığırında, özellikle araştırma
sahasının orta kesimlerinden sonra, mansap
kısmına doğru olan alanda başlayan yatak
değişimleri denize kadar ulaşmaktadır. Terk
edilmiş menderes büklümleri ve eski menderes
gölleri; bu dönemde akarsu yatak değişimin ne
kadar aktif olduğunun jeomorfolojik delilleri
olarak kabul edilebilir.
CBS ve UA teknolojileri ile yapılan bu
belirlemelerin jeofiziksel yöntemler, sondajlar
ve taşkın depoları, eski akarsu yatakları tam
olarak tespit edilerek değerlendirilmelidir.
Taşkın setleri artık neredeyse Meriç Nehri
boyunca devam etmektedir. Meriç boyunca
uzanan yenilenen ve geliştirilen taşkın setleri
akarsuyun, sel ve taşkınla yatak değişimi
üzerindeki etkisini azalttığı anlaşılmaktadır.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Meriç nehrinin ülkemiz toprakları içinde kalan
kısmında 1947 ile 2018 yılları arasındaki
periyotta önemli yatak değişimleri tespit
edilmiştir.
Araştırma sahasında terk edilmiş menderes
büklümü ve göllerinin varlığı, 1947 ve 1975
yıllarına ait akarsu yataklarının farklılığı; bu
alanda akarsu yatağının değişiminin hızlı
olduğunu göstermektedir. Fakat bu çalışmada
kullanılan yöntemlerle daha kesin sonuçlar
elde edebilmek için araştırma sahasının 1954,
1956, 1959 ve 1960 yıllarına ait Harita Genel
Komutanlığında bulunan görüntülerinin de
incelenmesi ve bu süreçteki taşkınlarla beraber
düşünülerek değerlendirilmesi daha belirgin
bir sonuç ortaya çıkaracaktır.
Meriç Nehri yatağındaki önemli değişiklikler
1947 ve 1975 analizlerinde görülürken, 1975
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