
ÖZET/ABSTRACT 

Bu çalışma Türkiye'de 25 büyük havzadan biri olan Batı Akdeniz Havzası'nın alt havzalarından biri olan Karanfilli Çayı 
havzasını kapsamaktadır. Çalışmanın iki ana yaklaşımı bulunmaktadır. Birincisi havzada mevcut doğal ve sosyal-
ekonomik sorun ve kısıtların belirlenmesi, ikincisi mevcut kaynaklardan havzada yaşayan halkın ne şekilde 
faydalandığının ortaya çıkarılmasıdır. Bu şekilde Karanfilli Çayı havzasında kaynak, sorun ve olanaklar değerlendirilerek 
sürdürülebilir bir havza planlaması amaçlanmıştır. Bu amaçları sağlamak için doğrudan havzada yaşayan halkın istek, 
görüş ve önerileri esas alınmıştır. Bu şekilde havza üzerinde gelecekte yapılması olası projelerde karar vericilere 
kullanabilecekleri seçenekler/önermeler oluşturulmuştur. Havzanın arazi kullanımı, eğim, yükselti gibi bazı özellikleri 
CBS kullanılarak ortaya konulmuştur. Bazı doğal sorunlar ile sosyal-ekonomik sorunlar havza içinde yaşayan halkın 
katıldığı toplantılar sonucunda belirlenmiştir. Havzada tespit edilen en önemli doğal kaynak sorunları toprak erozyonu 
ve bozuk orman sahalarının varlığıdır. Önemli bir diğer doğal kaynak sorunu tarım yapılacak yeteneğe sahip arazinin 
azlığıdır. Havzanın % 15'ten daha az kesimi doğal kaynak sorunu oluşturmadan tarım yapmaya uygundur. Diğer 
taraftan havza içinde yaşayanların öncelikli sorununun sulama suyu ve sulama altyapısı eksikliği olduğu saptanmıştır. 
Sosyal ve ekonomik sorunların başında göç gelmektedir. Son 30 yıllık süreçte havzada yaşayan insanların sayısı % 
23'ün üzerinde azalmıştır. Göç olgusunun tetiklemesi ile tarım ve hayvancılık uğraşılarının da olumsuz etkilendiği 
saptanmıştır. Karanfilli Çayı havzasında sürdürülebilir bir planlama noktasında hayvancılık ve bal üretimi seçeneklerinin 
ön plana çıkarılabileceği mümkün görünmektedir. Bunun yanında tarım arazisi kullanımı kısıtları göz önüne alındığında, 
havza içinde yöresel ve ürün eksenli tarım yapılabileceği öngörülmüştür. Bu şekilde ciddi bir sorun olan toprak 
erozyonunun da kontrol altına alınması mümkündür. 

 This study includes the watershed of the Karanfilli River, one of the sub-watershed of the Western Mediterranean Basin 
which is one of Turkey's 25 major basins. There are two main approaches of the study. The first is to determine the 
natural and social-economic problems and revealing constraints in the watershed, and the second is to find out how the 
people living in the watershed benefit from the existing sources. Thus, a sustainable basin planning is aimed by 
evaluating the sources, problems and possibilities in the Karanfilli River watershed. The aims, opinions and suggestions 
of the people living in the watershed were taken as the basis for providing these objectives. In this way, options / 
propositions that can be used by the decision-makers in possible studies on the watershed in the future process have 
been created. Some watershed features such as land use, slope and elevation have been revealed by using GIS. After 
the meetings of the people living in the watershed, some natural problems and also social-economic problems in the 
watershed were determined. Soil erosion and the presence of damaged forest areas are the most important natural 
resource problems detected in the watershed. The scarcity of land that has the ability to make agriculture is another 
important natural resource problem. Less than 15% of the watershed is suitable for agriculture without creating a 
natural resource problem. On the other hand, the primary problem of the people in the watershed was the lack of 
irrigation water and irrigation infrastructure. The most important social and economic problems are migration. In the 
last 30 years, the amount of people living in the watershed has decreased by more than 23%. As a result of the 
triggering of migration phenomenon, it was determined that agriculture and livestock activities were affected 
negatively. In the Karanfilli River watershed, it is possible to emphasize that livestock and honey production 
alternatives can be highlighted for sustainable planning. In addition to this, considering the constraints of the use of 
agricultural land, it is foreseen that local and product oriented agriculture can be done within the watershed. So it is 
possible to control the soil erosion which is a serious problem in the watershed. 

 


