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Özet

Keban Baraj gölü ülkemizin en büytik yapaygöllerinden birisidir. Enedi, taşIğn kontroiu
ve zulama amaÇlı düşıinülınüş olan bu zu kaynağnın gelecekte efl az bunlar kadar önemli

olan, rekreasyon ve içme suyu temini gibi görevlerini de yerine getirebilmesi gereklidir. Bu
olgu ancak göl ekosisteminin normal işlevlerini yerine getirebilmesi ile gerçekieşebilir. Bu

ÇalıŞmada Keban Baraj Gölü'nün çok amaçlı kullaıılması, oluşan kirlilik ytıkleri ve

kuilarumın sekteye uğamaması için alınınası gerekli önlemler ıieerinde dıJrulacakfir. , __. . ğ=ı_

Anahtır Kelimeler: Keban Baraj Gölti, çok amaçlı kuilanırıı, sonınlar. €:

PROBLEMS RESULTING FROlVt MIILTIPI]RPOSE USEAGE of tr(EBA}{ DA}t
LAKE

Abstract

Keban Danı La]<e is one ıf the 1argest man macie reservoirş"ıı Tıiılğe which is

ccnstnıcted'İor anerg-v, flcod ccatrcl ınd iırigation purposes. in ıhş frture__ ihe jam lake :s

':xPectecİ ıo be benefoted for ıecreatian aaıi.,:ubüc water suppiy. However ıhis can cnl;; be

acÇamŞüshed when tiıe lake ecosystenı işctionş normally. In tiıis g.or_k, necessary

mea§ırements {br Pre'ıention of poilution wiıich are necessary for the fiıture multipurnose

useage ofthe dam lakg_are discussed

Key words: Keban Dam Lake, multipurpose u§eage, problems.

* Akdeniz Ünlv. Vlutı. Frtı. Çewe N,lüı. Böl. ANTALYA
**Fırat Üniv. Su Ünınleri F'ak. Su Uıiinieri teınel Bii. Bö1. ELAZIĞ
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yğyiı4ı t oıra"rl göllerin toplam aianı yaktaşık 2,5x106 km2 veya toplam kara

alınlaırnın %1,8:ikadafdır ve bunlar 1,2xl05 td3 nı içermektedirler. 50b İn2'den büyük

a|ana sahip 253 eı büyük göl ise dünyanın ğçnmamış yüzeysel taÜ zu kapaklannın %

78,ini oluşturmaiiaör (Tilzer ve Bossard, |992). Bu kadar önene sahip bUyılk göüer

çewese1 stres alnnda bulıınmakta olup, çoğu ekosistemlerin bu dunımda normal iŞlevlerini

yaine getirmesi tehlike altındadn. I{alen sıirmekte olan baslo sonucu, bu yenilenebilir tailı

su kalınaklaflıxn ne kadar siire ile problemsiz olarak içme zuyu, endristriyel ve tanmsal

aınaçıı kullaillabileceğnin tahmin edilmesi ise mtiimkiin görünıııemektedir.

Daha derin olan've ıızıın hidrolik bekleme siirelerine salıip sistenılerde kirleticiler gölde

ı"ızun siireler için futulur. Bir.paıtiktlltin dibe ulaşması İçin gerekli zaman derin göllerde dÜa

uzun olacğndaı, çeweğen zu ile kimyasal etkileşim, imkanı daha fazladır. Bundan dolayı

büyük göllerin üş ahrniara karşı tepkİ göstermesİ yavaş olıırken aynı şekİldg arzu

glrlşffi'ffi'şrrçdğffiabilite olmaİarFffiİÇfifjffiw.a,ı.:, "

Bu çüşmada ülkerıizin en buytlk göllerinden birisi otan ve büyük göller sınıfina giren

Keban Baraj Götüntın lçullanım şekilleri ve özellikle bitki besin maddeleri ile kirlenmesi

araştınlmıştır. Bunun yaıu$rıı gölü tehdit eden ötrofikasyonun önlenebilmesi için alınnası

gerekli önlemler tieerinde de durulınuştur.

I(EBAN BARA.' cÖıİı ve I§ILLAHIMI

Bu çüşmanın inceieme aianı Keban Baraj Gölü'ntin içinde buiunduğu zu toplaırıa

havzasr {Fırat l{a.ızası) ile lJluova bölgesidir, Göl drenaj alanı (Yukarı Fırat Havzası),

toplan 121 0O0 kgı2 olan Fırat Havza$nn Yo50 'sini oluŞırmaktadır tDSi, 1982).

Çaiışmaya konu oian bötge ({Jluova Bölgesi), Ijluova'nın devamı oian ve fulurat },Iehri ,ie

Haringet Çayı'run karı$ğ yaktaşık 137 1rrr2 ytizey alaruna süip hsımdır. lIluova

bölgesinde haien 14 000 ha alan sulamaya açılmıştır. Gerekli sulama sııyu (5üx106 m3iyıi),

bölgede bulunan pompa istasyonundan karşılanmaktadn.

Ela:ığ Kent Merkezi'nin ntifiıs artış hızı Yo.3,2 iie Tiirkiye ortalamasının üzerinde

bulunıııaktadır. İç göçier bu olguda özellikle etkiiidir. 1990 yıh rn:fusu yaklaşık 200 000 olan

kent merkezi nüfusunun 2000 yıiında 30O00O ve 2050 yıiında 1 600 000 olması

beklenmektedir (Topkaya ve Şenşo,1992). Haien kent merkezinİn si.ireklİ içme suyu
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yıuu$ra yeralü su kaynaklanıun büyük oranda *ııtlanılma§ı özellikie yaz

aylannda kuyuların bir hsmının hınımasuıa yol açmaktadır, İçme ve l«ıllanma zuytı

eıııniyetli bir şekilde ancak göltın Liuova bölgesinden karŞılanabilecehir ve 2000'li Yılhrdu

gölün bu bölgesinin en öneınli Lullaıım şeklini sulama ve içme zuyu ternini oluşnıracaktır,

Keban Barıi ffilütnün Kirlenmesi

Maksimıım iştetme kodıırıda 700 km2 ahna sahip olan Keban Baraj Gölu,nfıı her

bölgesi aynı kirletici kaynağın etkisi aırnda bulunmanaktadır. Şu anda en yoğun kirleımiş

ve tehlike arz edeır bölge üuova bolgesidir. Bu bölge evsel ve endüstriYel atıksulann üo

ort.um ıiurumundadır. Bunun yanısıra çonede yapılan taflm ve baYvancıIıktan kaYnaklanaq

bitki besin maddelerinin yefüsttı ve yeraltı al+ış ile kafışug yer bu bölgedir, Golun en büyiik

zu kaynakl Murat Nehri,nin 25 500 kxn2,ük drenaj alanından getirdig sedimentler

öncelikl", atom hıanın kesildiğ bu bölgede depolanmaktadır. Bu kirtetici kaYnakiar aŞağıda

detaylı olarak incelenmişir. Götiın bu bölgesi iie ilgili iıceiemeler ölrofikasyonu sınırlayıcı

_-. ! -,_:-,:---...:]a]_" ..r-1;|:,,:,. i;,_*]. l..

d€metr bla kabıılredileıı,frsf,oÇı@OŞYOgıınıa,FEıElŞıJeffiiŞıı,ı.Ht_§isı*ş::t:q*'*-ıiıi

Evsel ve Endistr§el Aaksular

Halen 200 000 ntifusa süip olan ve kanaiizasyon sistemi %80 oranında tamamlaıimış

olan Elazığ kent Merkezı,nin wsei atkzutarı önce İ{aringet çaytna sonra da Şeker Fabrikası

atıksuİan ile birlikte Keban Baraj Gölü'ne kanşmaktadır, Bu nedenle gÖltın llluova

Bölgesi,ne Öneırİi miİtaıiarda bitki besin maddesi taşnınu§ı söz koouzudur (Tabiol),

Anılan kayıaklardan sadece svsel atk§uiarın aeden oiduğu P yükii o,g7 gl#, ]nıdır,

i*ş*a* evsel aakzuiann etkisinin azalfiiabilmesi anıacıyla inşa ediirniş o1an atiksı,ı tasfiye

;esisi işiatmeye açı.lmı$ır. Bu tesis "ıaiıip olıduğu mekanik_biyoiojik tasfiye kademeieri ije

gÖiekanşanorgaruk;ıiılıunaza]tıjmasında|a-viiaiıçirııaktadır,Bununjabirli}ıe'iaboratuvar

çalışmaiar(TopkayaveTümer11986),biyoiojii<kademeninfosforeliminasryonverimiıin

%40_50 ci"ıannda oiduğunu oıtayakoyrnuştur. Eu ıedenie atıksu tasfiYe tesisiin bu haliYie

gölü tehdit eden Ğtrolikasyon açısındaı taın oiarak faydal, ciaması rniımkıin

göninmemekedir. ,, _a ı^-^r__*-L
GölegirenfosforıaıEnaerobikşartlaraltındasedimenttedepoianmaktadır.Bunun

önemli bir hsmının anaerobik şartlar aitnda tei«ar geri çöziınmesi söz konusu<iur, YaPılan

deneysel çüşmalar keban Bafaj Gölü sedimentlerinin fosfat adsorplaına kapasitelerinin Çok
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;Tj,;;*1,
ıe ile zuya önemli miitarlarda fosforun kanşmasııun

yüksek olınamasına karşük geri çözilnme üe §uYa onerıırr [IııııL4J,ıow *-.-._ 
t :,_^r_::ı_

mtımkiİr olduğunu *""**. Geri çöztinen fosfor miktan gölde tek baŞına biyolojik

ıel< Oİlzevdedir (Topkaya 1993),
tiremeyi sağayüilecek diiaeyoeau \ı uyı\oy+ L " J, I

Tablol,dendegörtİüdüğüiizere,tesisyıldasadecekampanyadönemlerindeçalışmasına

rağmen, şeke,r fabrikasıoı gö1 için kirletici yüküntin ıhmai edilmesi miimktin değldir,

Ay.,cqyüksekgçaklığasüipatıksulanııngÖlekanşmadanöncemutlakaişlemden

geçirilmesi de gerekmektedir,

Erozyon 
ıa sahip olan

Kebaı Baraj Götiİniın {İuova Bölgesi,ne kanşan 25 500 kIıf arenaj aia$n

Murat Nehn,nde tespit eülen asiodaki sediment miktan 28 90O torı/Gtın'dtır (Aydenia

1990). Bu değer Keban Baraj Golıine yukan Fırat i{avzasr'ncaı geien toPlam askıdaki

sediment miktanrın yo**,siıııoiuşturmaktadır. Bu rakarnlaı dikkate alındığııda' çoğunlukia

golıin anrlan bölgesinde d,eçaianan bu sediınent ile bklikte lİrıova Bölgesi'ne önemü

miı*arlarda bitki besin ınaddesi taşmdığ aÇı1jİır iTabic 2),

KebınBarajĞ6iü,aünBitkiBcsinMaddesiDiizcyiveGeiişmesi

KebanBaraj§öiti.nünözei]ikieUluovabolgesinegeleıbitkibesinmaddesiyukleri

toplu halde Tablo 2,de gÖrülmektedk, {İuova tsölgesi,nden çıkan suyun fostor

konsantrasyonınun 0,g5 gl1İJ ,yri ynke eşdeğer olduğundan haıeketle bölgenin net

fosfor yuk* 1,90 g l r*, yıi olarak hesaplanmıŞır (ToPkaYa ve Şer1 1992)' Bu net

fosfor ytikü Vollenweider (1985) vutıivasamma göre götiiıı lJluova bolgesinin Şimdiden
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ötrof karakterde oiduğunu ortaya koymaktadır. Gölün ötrofikasyona uğamasında eıı büytık

katlcıya sahip olan evsel atıksulann biyolojik olarak tasfiye edilmesi durumunda bile göle

ulşan fosfor yükü 0,42 gPl r&,yıl olmaktadır ki bu da aig ve diğer 
|i| 

e"eı,**

önleme,ye yetmemeldeda. Nokta kaynak durumrındaki evsel atıksulaİ i@ Şimdiük dahafazlı

birşeyyapmaimkanıolmadığndangöltınkirlenmesiniÖnlemekaıııaoylaogölçewesindĞ

dağınık kaynaklardan ve Murat Neki ile geleıı azot vefosfor yııkıne yönelik acilerı tedbir

ünması zorunlu görtınmektedir,

Tablo f.,Keban Baraj Gölü Uluova Bölgesi,ne evsel ve endüstriYel atıksularla kanŞan

kirietici madde konsantrasyonlan (Topk aya 1992) 
n _._j^_ ^f trrph

Tıble 1. Concentrations of Pollutants Discharged into lJluova Region ofKeban Dam Lake

Through Wasteurater of Elaağ City,

Tıblo 2. Keban Baraj Gölü,niın Uluova Bölgestne çeştli kaynaklardan giren fosfor yükü'

Tıble2.Phosphorousloa,dinto{'İuovaregionofKebanDaınlakeiomvarious§oufce.

Ifuynak (Source) P TEl"?gOiyuzeyı,pq

ü,9,7

0,18
1,01
0,64
0,05
2,85
0,95
1,90
a,25

Evsei Atıkzular
Tano
Hayvancılık
lvlurat Nehri
Diğer
Toplam
Çıi€nyıJk
Net yük
Müsaade eüienytlk

I
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kebaı Baraj Gölüntin Ela:ığ şehir kanalizasyonu ve diğer kaynaklarla yoğun şekilde

kiılenen Iıuova bölgesindeki planktonik alg florasııın inceleıımesi bu bölgede

kaydedilen aıgıefin göliın heniia bu derecede kirlenmenıiş bölgeloindeki algıerden farkıı

olduğunu ortaya koymuşilr Aynı devrelerde göltiıı düa temiz olan bölgeleıi ile kirlenmiş

uluova kesiminden ünan örneHerdeki alg topluluHan tiir komposizyonlan ve populasyon'

yoğunluklan bahmından gölrıırı her iki bölgede ba:n farkJılıklar göstermeİıtedir- Gölün daha

tqıızbolgelerinde diyatomeler ve dinoflagellatlann fitoplanl*onda hakim olduğu deınede

t,luova fitoplanktonunda diyatomeler ve dinoflagellatlann yıınısra yeŞl algler ve mavi-YeŞil

alglere ait taksonlarda önernli sayılarda kaydedilmiştir. Aync4 her iki bolgede ba:ı farklı

diyatome tiulerinin mevcut olması göltın terıiz ve kirli bölgeleri bÖlge arasındaki limnolojik

özelliHerin farklüğnı kuwetlendirmekiedir. Başka örneklerle çoğaltıiabilecek olan bu

bulgulaf Uluova bölgesinin sahip olduğu fizi}se\ kimyasal ve biyolojik şaftlaİ bahmından

göliındahatemizbölgelerindenfarklıolduğunuortayakoymaktaür.Tabiikıbufarkıüğn

ortayaçıluıasındabubölgedekiaınkirliiiğinetkisini.ümatetmekmtimttıodeğildir.

ALtr\IABİLECEK ör+ırıwın

Fitoplankton Gelişmesinin Önlcnmesi

planiion alglerin kitlesel tiremesine ytııLsek konsantrasyorılarda bitki besin maddesi

mevcudiyeti neden olduğundaıç aşın alg çoğalması ile direk iliŞkili olaı ötrofikasYon ancak'

drenqi atanında ahnacak profilaktik önlemier ile kontroi alnna alınabifu, Atıksulann ve

içerdiğ bitki besin maddelerinden fosfor asıl limitleyiçi elementtir ve bunun Yeterli miktarda

bulunması haiinde diğer onemli yapı taşlanndan azotun durgun zuiarda rnikrobiyoiojik

bğaıma ite fitoptankton (özellikle mavi algie+ gelişmesine yeterli dtızeyde ,:*

rnümk[indü. Su temini açısındaı, aeot bileşikierinin uzaklaştınlması genelde iÇıne suYundaki

nitrat konsantrasyoniannın tehlikeii sınııa uiaşma*s; .iuruntında söz konusudur, Bu değer ise

aiglerin Htlesel üremesi için gerekii mihardan çok ytiksektir.

Bitki besin maddeiennin su kaynaklanna ııaşmasın,n engellenmesi çüşmaiar1 no}tasal

kaynaklanı yıuu$ra kontrolu gııç olan dağ]nık kaynaklann da kontrol altına alınmasını

kapsamüdır. Alınüilecek öniemler şÖyle Özetlenebiiir:

1. Tasfiye ediimiş auksulann drenaj alanından dışan çıkaniması,

.la 1



ytiksek diiaeyde hıllarıım standartlan gerektiren bir gö1 için ıızun vadede uygun bir

çöziiım olup (tJhlmaıırı, 1988), yağş ve tanm alaılanndan gelen zulann dikkate dınPTl

gereklidir. Bu çöztimiın keban Baraj Gölü için uygutanması ekonomik olarak mumkıın

olmaypbuşekildebirüğerzutoplarıaha.ırzasınınkirleıımesisozkomızuolmaktadır.

2.Drenajaıanındagsİıişkap§amlırehabiütas,yonöntemlerininaımması.

Tanm arazilefinin mutlak zurstte amaçlarına uygun }ullarıılması, ğime dik sürüm ve

ğçlandırma çatşmalanrra hız verilme§,

3. Tanmsal alarıda oluşan.atıksulann içerdi$ bitki besin maddelerinin ı,ızat,ıaşnılması,

Anksıılannuzıınvğ*asyoıdönemlerindezulamazuyuolarakkullanıiması

4. Krsal alanda tasfiye tesisleri

Başkattırlülullanımımıimkiinolmuyorsao,yogaazulamavs.)toprakatkzu

havıızlan}urulması.BöyleliklesıcakdönemlerdeYoİ}.o/o8OoranındaPveNeliminasyonu

mtlııH'un olacalıtır,

5. Su kaıynağna giren zulann tasfiyesi: )

Bıııada öıemli olan öiellikle cİisel anksulaın bitki be§n naddesi

&,

ghş zuyundaki fosfor konsantrasyonınrın 0,01 mg/l değerine düşünıImesi miımhİndiir

(Topkaya ve Tümen, 1987). Böylelikle Lısa bir siire sonra gölde seki disk derinliğinin

artma$vedüaıızıııbirstirededeiçmesuyut€ıniniiçinuygunşaftlar'noluşması

beklenebilir (Stabel" 19E9),

6. Dıenaj aianından geien azot ve fosfor bitreşikleriniı Ön barajlarda tııtıılması:

Koruııınasıistefıiieızukaynağııınmenbaında,vapıiacakonbarajlardaçoziinmi§P

bileşikieri, fitopiankton !ütlesine bğanaıak uzakişnniabilif,

Ötı,ofıkasyonı Usınş §u Kıynaktarındı Su Katitesinin Artınlnası ,{,ınacıyİa

Aiınıbilccsk Önlemier

a) Fitoplaılıton ile biyolojikve kimyasai mtlcadeie

b) Işık niifiızıınun önlenmesi

c) Oksıjen açısından fakir dip zulanıın yapay havatandınlması

d) Besin maddelerince zengin dip sulanıun u-ıklaştınlma§ı

e) su kaynağna kimyasal çökelme aırıacıyla macide verilmesi şeklinde sıralanabilir,

i+t
4jL
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SONUÇ YE TARTIŞMA
Keban Baraj Gölü'ntiıı inşa edildiğ ilk amaçlara ilave olarak, içme ve kullanma suyu

temini ile rekıeasyon gibi u*uİr*n da eHenmesi gerekli görtiümektedir. Bunun için de,

E|azığ için bu amaçlara en uygun yer olan Uluova Bölgesinde gerekli su kalitesinin ve

mihannın sağanması zorunludur Halbukı göltın bu bOlgesinin su kalitesi incelendiğnde

ötrof sular sınıfina srdiğ açıkça gönilmekiedir.

Iiuova Bölgesi'nin su kalitesinin korunması ile, gö1 çevresinde, büytik yatınmlar ile

gerçekleştirilmiş olan sula.ırıa sahalanndan eide edilen verimin devamlılığ sağanacakiır.

Deniziere uzak olan yöre için küçümseıımeyecek bir ekonomik değeri olan balıkçüğn

sağlıklı gelişmesinin yıınısıra uygun tedbirler ile, rekreasyon amaçlr kullaıumın geliştirilmesi

de Elazığ İli'nln etonomik geüşmesinde önemli rol oynayacakiır.

2000'li yllarda Elaağ Kentinin en büyük sorunu halerı kısmen de olsa yaşanmakta olan

içme supr teminindeki eksiklik olacaktır, Bu sorun ancak çok yakında bulunan Keban Baraj

Gölü'n{irı deweye alınması ile çözülebileceğni düıllmek yalruş olmayacaktır. Bu konuda

,,,;, t€k engel ise,.düa ö.nçe de değnildiğ sb*.ş5§çllıpşnı4 borytınllş."9lsqry,.9ır. Bı|senün.erı

büyük kirleticisi olan evsel atıksulann kirletici etkisi planlanan biyolojik tasfiyeye rağnen

müsaade edilen smırlann iieerinde kalacak ve kiınyasal tasfiye işlemlerinin uygulanması

durumunda bile, gölün ınaruz kalacağ yük kabul edilebilir düzeye çekilemeyecektir. Bu

nederıle önceliHe Murat Nehri'nin drenaj alanında önlemler almma$ ve bu akarsuyun

getirdi$ kirletici konsantrasyonunun azaltılması gereklidir. Alınabilecek önlemler

çerçevesinde diğer bir tedbir Murat Nehri i.ızerinde ön barajlar kurularak, taşman bitki besin

maddelerinin fitoplanlcton üretimi ile tüketiimesi ve Keban Baraj Gölü'ne kanşmasrrun

önlenmesi sayılabilir. Bürik maii yuk gerektiren tedbirler arasuıda liuova bölgesi etrafinda

kaııalizasyon sistemi yapılarak göle atıksu kanşmasırun ön]enmesi de sayıiabilir. Aynca tanm

ve hayvancılık gibi dağınık kaynakiann kontrol altırıa aiınabilmesi için, özeilikie göllerin su

toplama havzalanda bilıogaz tesislerinden |aydaianma yoilan Ca geiiştirilmeiidir. Baraj

işletmesi esnasında enerji üretirninin tek kriter olarak aiınmaması .le su kaiitesinin de

gözetilmesi alınacak tedbirlerin uygulanmasırıı kolaylaştıracaktır.

KAYNAKLAR

AYDENİZ, A., 1990. Yukan Fırat Nehri Havzası'nda Kebın Baraj Gölü'ne suyunıı

boŞıltan akarsulardı sediment taşınımının matennetiksei modellerle

4j3



Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi),

E|aağ.

Fırat Univ. Fen Biümleri Enstitüsü, l00 s,

BERNHARDT, H., WILIIEMS, A,,

Verbindungen auf den

1978. Der einfluss atgenburtiger orgınischer

Flockungsprozes§ bei der

Trinkwasserıufuereİtung.In:Aurand,K,etd.G{rsg.)org.Verunr.inder

Umwelt, ||2,|46,

Dsİ., 1982. Kebın Barıj Gölü Limnolojik Etüd Rıporu, 90 s,

HÖHNE, E., 1963. Biologische, chemische und phycishıtische Untersuchungen an den

TrinkrvassertEichenderStıdtFreiberg(Sachsen),wZLı?,'|93.23]ı.

KIRIMHAN, S., 1989. fi|azığiıi,nin Genel çevre Sorunlan ve çözüm önerileri, 5,

Bilimsel ve Teknik ÇevreKongresi, Adana,

KLMo\ucZ'H'1975.Annuıll}evelopmentofPlanktoninaRiver.Wıterintake
WeirandinaTreıtmentPond-anditsRemovalinTreıtmentPlants.Acta

Hydrobiol. |7, 299,308,

.STABEL, H. H., l989:.,Phosphıffickgıngr,Atgcnentwictılung'und 
lilısserquılitıet itr''.*:"*=:*

dcnSeendes-EiıızugsgebietsderAWBRGWfWasser-Abvrasser.130(10),

525,532.

TILZE& M., BOSSARD, P., 1gg2. Lırge Lakes ınd their sustiinable development,

Aquatic Sciences 5 4l2, 91-103,

TopKAyA" B., TÜMEN, F., 1986. Evscl atıksu tasfiye tesisi tasarımında laboratuvar

doneleriknrllanımr.AkdeıizÜniv.Müh.Fak.Dergisi,3-i1.

TOPKAYA'B.,TÜMEN,F.,1987.Thedeterminationofsuitablecoıgulantsand
coagulant ıid ınaterials for §e}vage treıtnıent, The Journ, of Fırat {Jniversity,

Science and Techn, 2,53-6'7,

ToPK,\Yd B., ŞEN, B., ıg92. Keban Barıj #Eıü ötro{ikasyonıı deşarj §ıEıır

konsantrasyonlıırnın tespiti. ]ğ Iİusai tsiyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji ve

Çewe biyolojisi Bildiriler Kitabı,, s, 239,?5?,

TOPK,\YABB.,|ggz.KebanBarıjınıkirletenkaynaklardafosfordağılımının
incelenınesi.)oIİusalBiyolojiKongresi,HidrobiyolojiveÇewebiyolci§i

Bildiriler Kitabı,, s,227,238,

]i
i
l
Iııt
ğ

ğ

l
İ
€

,
İ
i
t

|: {+!+


