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İzmir – Çeşme – Ovacık köyü yakınlarında yapımı devam eden ABK ÇEŞME RES projesi çalışma 

alanında arazi topoğrafyası dalgalı olup hakim toprak gurubu; yumuşak kireç taşları, Marn ve killi 

kireç taşları üzerinde oluşan Rendzina ve Kırmızıkahverengi Akdeniz Toprak gruplarıdır. Rendzina 

topraklarının hakim olduğu (T1 –T2  ve T3 ) bölgede topraklar sığ olup derinlikleri 20 – 40 cm arasında 

dağılım göstermektedir. T4 T5 ve T6  bölgesinde ise topraklar çok sığ olup derinlikleri 5 – 15 cm 

arasında dağılım göstermektedir.  

Yol yapımı ve türbin sahasında yapılan kazı dalga çalışmaları sonrası çalışılan alanların  bölge doğalına 

uygun rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar Akdeniz Üniversitesince hazırlanan rapor doğrultusunda 

ele alınmıştır. Yapılacak çalışmaların amacına ulaşılabilmesi için raporu hazırlayan öğretim üyeleri ile 

konu ile ilgili görüşmeler ve takibinde uygulama alanında birlikte durum değerlendirilmesi yapılmış 

yörenin doğal örtüsünü oluşturan çoğu bitkinin teminin mümkün olduğu belirtilmiş ve dikimi 

yapılacak bitkiler konusunda karar verilmiştir. 

Proje sahasında öncelikle T1 – T2 ve T3 bölgesinde ulaşımı sağlayacak yol güzergahlarında yapılan kazı 

– dolgu çalışmaları sonucu şevler oluşmuştur. Dolguda kullanılan ana madde bölge toprağı killi olması 

nedeniyle erozyona açık konuma gelebileceği için yaklaşık 3000 – 3500 m2  lik otlandırılması ve 

bitkilendirilmesi uygun olacak alan tespit edilmiştir. (Ek Resim -1) 

       

Resim - 1 

Bu alanların rehabilitasyon çalışmalarında öncelikle mera otlarının ve bitkilerinin yetişmesine olanak 

sağlayacak topraklı doğal ortam hazırlanmıştır. Bu ortam hazırlanırken topraklar olabildiğince kepçe 

ile dağıtılmış, insan gücüyle de yayılmaya çalışılmıştır. (Ek resim-2) 



     

Resim - 2 

Ekim ve dikime hazır hale getirilen bu alanda öncelikle doğal gübre kullanılmış daha sonra içinde; 

kılçıksız brom, İtalyan çimi, kamışsı yumak, domuz ayrığı, adi otlak ayrığı, çayır kelp kuyruğu, aküçgül, 

çayır üçgülü, yonca, çayır yumağı gibi tohumların bulunduğu  50kg’lık çayır – mera karışımı 

tohumunun ekimi yapılmıştır. Daha sonra üzerlerine 100lt suya 2 lt  yayıcı – yapıştırıcı + gübre 

karışımı ( Toplam 400lt olacak şekilde) dört kez hazırlanıp alana uygulanmıştır. 

Bu alana bu uygulama sonrası Torbalı orman fidanlığından temin edilen 19 (Ondokuz) çeşit bitki 

(Toplam 863 adet) yol ve şevlere dikilmiştir. Mevsim itibariyle bitkilerin tutma şansını arttırmak 

amacıyla kısa boylu fidanlar tercih edilmiştir.(ek Resim-3) 

 

Resim - 3 



Yol güzergahlarında, şev tabanlarında, palyelerde ve taş parelerin kapatılmadığı alanların hemen 

altındaki topraklı bölümlerde kök sitemi rüzgara dayanıklı Fıstık çamı, Kara servi, Mavi Servi ağırlıklı 

olarak kullanılmış, (Ek Resim – 4 , 5 ) Mimoza, Kıbrıs Akasyası, Erguvan ve defne gibi bitkilerde uygun 

noktalarda yerini almıştır. (Ek Resim – 6 ) Şevlerde ise Çeşme Ardıcı , Ahlat, Kekik, Kuşdili, Lavanta, 

Mersin Çalısı, Saçlı Meşe, Orman Sarmaşığı, Vinka (Cezayir Menekşesi), Ateş Dikeni ve Zakkum 

bitkileri kullanılmıştır. (Resim - 7)  Defne, Saçlı Meşe, Zakkum gibi bitkiler daha çok yüzeyde 

gözlemlenen taşlı alanların yakınlarında kullanılmıştır.  

     

Resim-4 

     

Resim - 5 

 



 

Resim- 6 

 

Resim -  7 

Tohum ekimlerinden sonra yağan yağmurlardan istifade edilmiş, yağışsız havalarda ise tankerle 

sulamaları yapılmıştır. Ancak fidan dikim sonraları bölgede bulunan keçi sürülerinin taze sürgünlerini 

yediği fidanlarda tehlike gözlemlenmektedir. 

Bitkilerin dikimlerinden sonra ise her bir bitkiye can suyu verilmiştir. Ve özellikle yol güzergahlarındaki 

bitkilerin rüzgardan etkilenmemeleri için her birine ağaçtan herek yapılmıştır. (Ek Resim-8 ) 



 

Resim – 8 

Alanda uygulanan bütün bu çalışmaların amacına ulaşması için yapılması gereken teknik takip ve 

işlemler ile alınması gereken önlemler aralıksız devam edecektir.  

Ayrıca planımız dahilinde gerek Türbin alanlarında, gerek T3 – T6 arasındaki yol çalışmalarında ve şalt 

merkezi alanındaki çalışmalar tamamlandıkça benzeri çalışmalar yıl içerisinde ve uygun zamanda 

uygulanmaya devam edecektir. 

Dr. A. Rıza DURAN 

Zir. Yük. Müh. 

 


