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ÖZET: 
 
Bu  çalışmada Ramsar Sözleşmesiyle koruma altına alınan ve uluslararası öneme sahip alan özelliği taşıyan Kızılırmak Deltasında 
yer alan lagünlerin ve Kızılırmak Deltasının kıyı çizgisinde 1962 ve 2013 yılları arasında gerçekleşen değişimler araştırılmıştır. 
Kızılırmak Lagün Serisi olarak adlandırılan 12 lagün (Balık, Uzun, Gıcı, Tatlı, Altınlı, Paralı, Cernek, Liman, Tuzlu, Sülüklü, 
Karaboğaz ve Mülk lagünleri) ve deltanın lagünleri kapsayan yaklaşık 54 km'lik kıyısı araştırma sahasını oluşturmaktadır. Kıyı 
çizgilerinin belirlenmesinde 1974, 1987 ve 2013 yıllarına ait Landsat-MSS/TM/OLI uydu görüntüleri ve 1962 yılına ait 1/100.000 
ölçekli topoğrafik haritalar kullanılmıştır. Lagün kıyı çizgilerindeki değişimler için; alan, kıyı çizgisi uzunluğu ve kıyı çizgisi gelişim 
indekslerindeki (SDI) değişimler karşılaştırılmış ve çakıştırma analizi ile lagün alanlarının değişen ve değişmeyen kısımları 
mekansal olarak analiz edilmiştir. Delta kıyı çizgisindeki değişimler ise NSM (Net Shoreline Movement), EPR (End Point Rate) ve 
SCE (Shoreline Change Envelope) yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçlar irdelendiğinde; baraj inşaatlarının ardından 
deltaya sediment akışının kesilmesi sonucunda deltanın gelişemediği ve rüzgar ve dalgaların etkisiyle gerçekleşen kıyı erozyonu 
sebebiyle özellikle deltanın doğu kıyılarında yer alan lagünlerin önündeki kıyı kordonlarının aşınarak daraldığı anlaşılmıştır. 
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ABSTRACT: 
 
This study examines the changes that have occurred in shoreline of Kizilirmak Lagoon Series and Kizilirmak Delta -one of the most 
important wetlands in Turkey protected by Ramsar Convention- between 1962 and 2013. The study area covers a sea coastline of 
approximately 54 km and includes 12 lagoons which are called Kizilirmak Lagoon Series (Balık, Uzun, Gıcı, Tatlı, Altınlı, Paralı, 
Cernek, Liman, Tuzlu, Sülüklü, Karaboğaz and Mülk lagoons). Landsat-MSS/TM/OLI satellite images of 1974, 1987, and 2013 and 
1/100,000 scale topographic maps of 1962 were used for determination of the shoreline. The changes in area, shoreline length and 
shoreline development index (SDI) were compared to determine the changes in lagoon shorelines and the changed and unchanged 
parts of the lagoon areas were spatially analyzed using polygon overlay analysis. Net Shoreline Movement (NSM), End Point Rate 
(EPR) and Shoreline Change Envelope (SCE) methods were used to determine the changes in delta shoreline. When the results have 
been examined it is understood that after the construction of dams, delta development have stopped due to the disruption of sediment 
flow into to delta, as a result of which, coastal erosion occurred due to the increase of wind and wave erosion, leading to erosion and 
narrowing of barrier spit in front of the lagoons in eastern coasts of the delta. 
 

1. GİRİŞ 

Türkiye'nin en büyük ve en önemli deltalarından biri olan 
Kızılırmak Deltası, 1355 km uzunluğundaki Kızılırmak 
Nehrinin binlerce yıl süresince taşıdığı alüvyonlar ile 
oluşmuştur (Akkan, 1970; Yılmaz, 2005; Erciyas-Yavuz, 2011; 
Samsun İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2014). Deltanın toplam 
alanı 56000 hektar olup, bunun 21700 hektarı 15.04.1998 
tarihinde RAMSAR alanı ilan edilmiştir (Samsun Valiliği, 
2005; Yeniyurt vd., 2011; Çağırankaya ve Meriç, 2013; 
Wetlands International, 2014). Deltanın kıyı uzunluğu yaklaşık 
73 km olup (Özdemir, 2010) delta üzerindeki en önemli 
morfolojik birimler, özellikle doğu kıyılarında yer alan, kıyı 
kordonları (kıyı oku) ve lagünlerdir. Kızılırmak Lagün Serisi 
olarak adlandırılan bu lagünler, kıyı kordonları vasıtasıyla 
denizden ayrılmıştır (Samsun Valiliği, 2005; Can ve Taş, 2012). 
Kızılırmak Deltası’nın batı ve doğu sahilinde, delta ve kıyı 
oluşumunu meydana getiren doğal şartlar, farklı 
büyüklüklerdeki lagünlerin de meydana gelmesini sağlamıştır. 
Kızılırmak Deltası’nın doğu sahilinde on, batı sahilinde ise iki 
lagün yer almaktadır. Doğu sahilinde, Balık, Uzun, Gıcı, Tatlı, 

Altınlı, Paralı, Cernek, Liman, Tuzlu ve Sülüklü lagünleri yer 
alırken batı sahilinde ise Karaboğaz ve Mülk lagünleri 
bulunmaktadır (Şekil 1) (Uğurlu vd., 2008; Çağırankaya ve 
Meriç, 2013). Ayrıca bu lagünlerin arasında yer alan çok sayıda 
küçük ve geçici göller yaz aylarında kurumaktadır (Uğurlu vd., 
2008; Turoğlu, 2010; Yılmaz ve Polat, 2011). Bafra Balık 
Gölleri olarak da adlandırılan (Ayan, 2007; Yılmaz ve Polat, 
2011) bu lagünlerin tümü sığdır ve su seviyeleri yaklaşık deniz 
seviyesindedir (Samsun Valiliği, 2005). Tatlı ve Gıcı hariç 
lagünlerin denizle bağlantıları dar bir boğazla olmaktadır 
(Uğurlu vd., 2008). Balık, Uzun, Gıcı ve Tatlı lagünleri arasında 
doğal ve suni kanallarla sürekli, Cernek ve Balık lagünleri 
arasında ise yaz aylarında kuruyan bir bağlantı bulunmaktadır. 
Uzun Lagünü’nün güneydoğu köşesinde bulunan tek doğal 
bağlantı ile Uzun ve Balık Lagünleri’nin kuzey köşelerinde yer 
alan iki suni kanal denizle olan irtibatı sağlamaktadır (Yılmaz 
ve Polat, 2011). 
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Şekil 1. Kızılırmak Deltası ve Kızılırmak Lagün Serisi 

 
Deltanın kıyı alanlarındaki geniş lagüner ortamlar, Kızılırmak 
Nehrinin bol alüvyon taşıdığı dönemlerde hızla dolarak 
karasallaşma eğilimi göstermişlerdir (Turoğlu, 2010). Ancak 
Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilen barajlar alüvyon 
taşınmasını engellemiş, bunun neticesinde sediment akışının 
kesilmesiyle kıyı kumulları beslenememiş ve delta gelişimi 
yavaşlayarak durma aşamasına gelmiştir. Nehir üzerine yapılan 
barajların devreye girmesiyle Karadeniz'e ulaşan malzeme 
miktarı % 98 oranında azalmıştır. Günümüzde ise kıyıda akıntı, 
rüzgar ve dalga erozyonu (Samsun Valiliği, 2005; Yılmaz, 
2005; Uzun, 2006; Turoğlu, 2010) ve deniz seviyesindeki 
yükselmeler nedeniyle delta alanı giderek küçülmektedir (Alpar, 
2009). Kızılırmak Nehrinin ana kolu üzerinde toplam 10 adet 
baraj bulunmaktadır. Bu barajlar Hirfanli (1959), Kesikköprü 
(1966), Altınkaya (1988), Kapulukaya (1989), Derbent (1990), 
İmranli (2002), Yamula (2005), Obruk (2007), Bayramhacılı 
(2011) ve Boyabat (2012) barajlarıdır (DSİ, 2014). Bunlar 
arasında Altınkaya (Nehir ağzına uzaklık 51 km) ve Derbent 
(Nehir ağzına uzaklık 32 km) barajları deltaya yakın kesimlerde 
kurulmuş olduğundan delta üzerinde çok önemli etkilere 
sahiptirler (Yılmaz, 2005; Uzun, 2006; Yüksek, 2008; Zeybek 
vd., 2011).  
 
Deltanın gerilemesi sonucunda; rüzgar ve dalga erozyonunun 
etkisi daha fazla hissedilmiş, deltanın doğu kıyısı boyunca yer 
alan lagünlerin önündeki kıyı kordonunun aşınarak daralması ile 
bu lagünlerin denizle birleşmesi tehlikesi ortaya çıkmış ve sulak 
alanlar bozulmaya ve zarar görmeye başlamıştır (Samsun 
Valiliği, 2005; Yılmaz, 2005; Ayan, 2007; Alpar, 2009). 
Kızılırmak Deltasında bulunan lagünlerin birçok korunma 
statüsü olmasına rağmen (Doğal sit alanı, Yaban hayatı 
geliştirme sahası, Ramsar alanı) insan faaliyetlerinin baskısı 
sebebiyle mevcut yapısı ne yazık ki hızla bozulmaktadır 
(Samsun Valiliği, 2005; Uğurlu vd., 2008; Can ve Taş, 2012).  
 
Bu çalışmada Kızılırmak Lagün Serisi ve deltanın kıyı 
çizgisindeki değişimler, topoğrafik haritalar ve Landsat uydu 

görüntüleri kullanılarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve 
uzaktan algılama-görüntü işleme tekniklerinden yararlanılarak 
araştırılmıştır. Kızılırmak Lagün Serisi olarak adlandırılan 12 
lagün ve deltanın lagünleri kapsayan yaklaşık 54 km'lik kıyısı 
araştırma sahasını oluşturmaktadır. Kızılırmak Lagün Serisi 
olarak adlandırılan lagünlerin kıyı çizgilerinde 1962-2013 
periyodunda meydana gelen zamansal değişimler, lagün 
kıyılarının ve kıyı değişimlerinin kompleks özellik göstermesi 
nedeniyle çakıştırma analiziyle ve ayrıca alan,  kıyı çizgisi 
uzunluğu ve kıyı çizgisi gelişim indeksi (shoreline development 
index: SDI) yönünden araştırılmıştır. Aynı zamanda deltanın 
kıyı çizgisindeki değişimler Net Shoreline Movement (NSM), 
End  Point Rate (EPR) ve Shoreline Change Envelope (SCE) 
yöntemleri ve ayrıca alan değişimleri yönünden araştırılmış, 
delta kıyı çizgisindeki değişimlerin lagünler üzerindeki etkileri 
ortaya konulmuştur.  
 

2. VERİ VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Kızılırmak Lagün Serisi ve deltanın kıyı 
çizgilerinde 1962 ve 2013 yılları arasında geçen 51 yıllık zaman 
dilimi içerisinde meydana gelen değişimler araştırılmıştır. 1962 
yılına ait 1/100.000 ölçekli topoğrafik haritalar, 1974 yılı 
Landsat-1 MSS, 1987 yılı Landsat-5 TM ve 2013 yılı Landsat-8  
OLI verileri kullanılarak kıyı çizgileri belirlenmiş ve 1962 ve 
2013 yılları arasındaki değişimler irdelenmiştir. Lagünlerin yer 
aldığı Kızılırmak Deltasının kıyı çizgisindeki değişimler de 
belirtilen periyotlar için belirlenmiş, delta kıyı çizgisindeki 
değişimlerin lagünler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 
 
2.1 Kıyı Çizgilerinin Çıkartılması 

1962 yılına ait kıyı çizgileri 1/100.000 ölçekli 2 adet topoğrafik 
harita üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında 
sayısallaştırılmıştır. 1974, 1987 ve 2013 yıllarına ait uydu 
görüntülerinden kıyı çizgilerinin çıkartılmasında NDWI 
(Normalized Difference Water Index), MNDWI (Modified 
Normalized Difference Water Index), AWEI (Automated Water 
Extraction Index) indeksleri uygulanmıştır (Tablo 1). İndeks 
sonuçları haritalar ve uydu görüntülerinden görsel yorumlama 
yardımıyla değerlendirildiğinde çalışma alanında en iyi sonuç 
veren indeks görüntünün NDWI olduğu tespit edilmiştir. 
Görüntüler üzerinden kontrollü olarak seçilen pikseller 
yardımıyla NDWI  görüntülerine eşik değeri uygulanmış ve 
binary kodlanmış görüntüler elde edilmiştir. Vektör forma 
dönüştürülen kıyı çizgileri çeşitli bant kombinasyonlarından 
görsel yorumlama ile editlenmiş ve gerekli yerlerde düzeltmeler 
yapılarak veritabanına aktarılmıştır (Şekil 2). 
 

 

Tablo 1. Kıyı çizgisi çıkarımında kullanılan su indeksleri 
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Şekil 2. Kızılırmak Lagün Serisi ve Kızılırmak Deltası kıyı 

çizgileri (1962, 1974, 1987, 2013) 
 
2.2 Kıyı Çizgisindeki Değişimlerin Belirlenmesi 

Kızılırmak Lagün Serisi ve Kızılırmak Deltasının kıyı 
çizgisindeki değişimlerin analizi 1962-1974, 1974-1987, 1987-
2013, 1962-1987, 1962-2013 periyotları için 
gerçekleştirilmiştir.  Yıl aralıkları belirlenirken deltanın kıyı 
çizgisi üzerinde önemli etkileri olan Altınkaya ve Derbent 
barajlarının inşa tarihleri göz önünde bulundurulmuştur. 1962-
1974, 1974-1987 ve 1962-1987 periyotlarındaki analizlerle 
deltanın Altınkaya ve Derbent barajlarından önceki değişimler, 
1987-2013 periyodundaki analizler ile deltada bu iki barajın 
yapımından günümüze kadar oluşan değişimler analiz 
edilmiştir. 1962-2013 periyodunda ise temel inceleme 
aralığındaki toplam değişim araştırılmıştır. 
 
2.2.1. Lagünlerin Kıyı Çizgisindeki Değişimler: Lagünlerin 
kıyı çizgilerindeki değişimler için çakıştırma analizi 
kullanılmış, değişim alanları hem mekansal hem de kantitatif 
olarak belirlenmiştir. Farklı yıllara ait poligon katmanlarının 
çakıştırılması ile elde edilen katmanda her alan Tablo 2'de 
olduğu şekilde kodlanmıştır.  
 

 
Tablo 2. Boolean yorumlama tablosu (Moran, 2003) 

 
Çalışmada ayrıca 1962, 1974, 1987 ve 2013 yılları için 
lagünlerin alan ve kıyı çizgisi uzunlukları (çevre) belirlenmiş, 
alan ve çevre ölçülerine dayalı olarak -0.5A)(4 πlDs = bağıntısı 
ile kıyı çizgisi gelişim indeksleri hesaplanmıştır. Burada l 
lagünün çevre uzunluğu, A ise lagünün alanıdır (Pérez-Ruzafa 
vd., 2007; Dodds ve Whiles, 2010). Kıyı çizgisi gelişim indeksi 
göller için şekil formunun düzensizliğinin bir ölçüsüdür 
(Likens, 2010). 
 
2.2.2. Delta Kıyı Çizgisindeki Değişimler: Kızılırmak 
Deltasının kıyı çizgisindeki değişimlerin belirlenmesinde 
çalışma alanı kendi içerisinde 3 bölgeye ayrılmıştır (Şekil 3). 
Düz bir uzanım gösteren ve değişimler yönünden en stabil olan 
batı kıyısı 1., nehrin denize döküldüğü ve delta kıyı çizgisi 
değişimlerinin en fazla olduğu bölüm 2., deltanın sağ sahil 
kısmı  ise 3. bölge olarak belirlenmiştir.  

 
Şekil 3. Delta kıyı çizgisi  değişim analizi için Kızılırmak 

Deltasının ayrıldığı alt bölümler 
 
Kıyı çizgisindeki değişimlerin belirlenmesi için öncelikle kıyı 
çizgilerinin deniz yönünde yaklaşık 1 km paralelinde toplam 
54.35 km uzunluğunda ana hat oluşturulmuştur. Ana hat 
üzerinde 50 m aralıklarla 1. Bölge için 412, 2. Bölge için 117, 3. 
Bölge için 559 olmak  üzere toplam 1088 adet transekt 
oluşturulmuştur. 1. Bölgeye ait transektler Şekil 4'te 
gösterilmektedir. Belirlenen periyotlarda meydana gelen 
değişimler, oluşturulan transektlere göre her 3 bölge için CBS 
ortamında NSM, EPR ve SCE yöntemleri kullanılarak 
belirlenmiştir. NSM yönteminde incelenen tarihlerden en eski 
ve en yeni tarihli kıyı çizgileri arasındaki mesafe hesaplanırken 
(Manca vd., 2013) EPR yönteminde NSM ile elde edilen 
sonuçlar inceleme periyodundaki yıl sayısına bölünür ve m/yıl 
biriminde sonuç elde edilir (Dolan vd., 1991; Gentz vd., 2007; 
Thieler vd., 2009; Ford, 2013). SCE yönteminde ise her bir 
transektte ana hatta en yakın ve en uzak kıyı çizgisi arasındaki 
mesafe hesaplanmaktadır. Bu yöntemde NSM'den farklı olarak, 
meydana gelen en büyük değişimler tarihten bağımsız olarak 
hesaplanmaktadır (Thieler vd., 2009; Manca vd., 2013). Delta 
kıyı çizgilerindeki değişimlerin belirlenmesinde ayrıca 
çakıştırma analizi de uygulanmış ve alansal değişimler ortaya 
konulmuştur. 
 

 
Şekil 4. Kızılırmak Deltasının alt bölümlerinde değişim analizi 

için oluşturulan ana hat ve transektler 

 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Lagünlerin ve deltanın kıyı çizgisindeki değişimler farklı 
yöntemlerle belirlendiğinden, sonuçların daha iyi 
anlaşılabilmesi için bulgular 3.1 ve 3.2'de ayrı ayrı ele 
alınmıştır. 3.3'te delta kıyı çizgisindeki değişimlerin lagünler 
üzerindeki etkileri tartışılmıştır. 
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3.1 Kızılırmak Lagün Serisi Kıyı Çizgilerindeki Değişimler 

Kızılırmak Lagün Serisini oluşturan Altınlı, Balık, Cernek, Gıcı, 
Karaboğaz, Liman, Mülk, Paralı, Sülüklü, Tatlı, Tuzlu ve Uzun 
Lagünlerinin kıyı uzunluğu, alansal ve şekilsel özelliklerinin 
değişimini belirlemek için 1962, 1974, 1987 ve 2013 
yıllarındaki alan, çevre ölçüleri ve kıyı çizgisi gelişim indeksi 
hesaplanmıştır (Tablo 3).  
 

 
Tablo 3. Kızılırmak Lagün Serisinin kıyı uzunluğu, alan ve kıyı 

çizgisi gelişim indeksi (1962, 1974, 1987, 2013) 
 
Lagünlerin genişleme ve karasallaşma alanlarının mekansal 
olarak belirlenmesi için 1962, 1974, 1987 ve 2013 yıllarına ait 
lagün katmanları kullanılmış, 1962-1974, 1974-1987, 1987-
2013, 1962-1987, 1962-2013 periyotları için uygulanan 
çakıştırma analizi sonucunda elde edilen değerler Tablo 4'te 
verilmiştir. Şekil 5'te 1962-2013 periyodunda lagünlerin 
genişleyen ve karasallaşan alanları gösterilmektedir. 
 

 
Şekil 5. Kızılırmak Lagün Serisi değişim alanları (1962, 1974, 

1987, 2013) 

 

 
Tablo 4. Kızılırmak Lagün Serisinde genişleyen ve karasallaşan 

alanlar 

3.2 Delta Kıyı Çizgisindeki Değişimler 

Deltanın 1962-1974, 1974-1987, 1987-2013, 1962-1987 ve 
1987-2013 periyotları için 1088 transekte göre NSM ve SCE 
yöntemiyle ile kıyı çizgisi değişim miktarları ve EPR 
yöntemiyle kıyı çizgisi değişim oranları (Tablo 5) 
hesaplanmıştır. Sonuçlar incelendiğinde en büyük değişimin 2. 
Bölgede gerçekleştiği görülmüştür. 2. Bölgede 1962-2013 
periyodunda gerçekleşen en büyük erozyon -827 m'dir. Bu 
bölgede kıyı çizgisi değişim oranları incelendiğinde ortalama 
değişimin 1962-1974 periyodunda 2.9 m, 1974-1987 
periyodunda -10.9 m, 1987-2013 periyodunda -11.8 m olduğu 
görülmektedir. 2. Bölgede  1974-1987 periyodunda kendini 
hissettiren erozyon 1987-2013 periyodunda artarak devam 
etmiştir. 1962-2013 periyodunda ortalama değişim oranları, 
değişim yönünden en stabil bölge olan 1. Bölgede 0 m, 2. 
Bölgede -8.1 m ve 3. Bölgede 0.5 m'dir. 

 

 
Tablo 5. Delta kıyı değişimi özet istatistik bilgileri (NSM ve 

SCE kıyı değişim miktarını, EPR ise kıyı değişim oranını 
vermektedir) 

 
Her bir transektteki değişim oranları Şekil 6'daki EPR 
grafiğinde görülmektedir. En büyük değişimler 430 ile 550 
transektleri arasında gerçekleşmiştir.  
 

 
Şekil 6. EPR grafiği 

 
Deltadaki alansal değişimleri hesaplamak için ana hat, bölge 

sınırlarındaki transektler ve kıyı çizgileri birleştirilerek 
poligonlar oluşturulmuş ve çakıştırma analizi uygulanmıştır. 

Analiz sonuçları Tablo 6'da gösterilmektedir. Buna göre deltada 
net alan olarak 1962-1974 periyodunda 34.2 ha büyüme, 1974-
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1987 periyodunda 32.8 ha küçülme ve 1987-2013 periyodunda 
ise 118.5 ha küçülme meydana gelmiştir. 1962-2013 periyodu 
değerlendirildiğinde 324.4 ha alan kaybolurken 207.2 ha alan 

kazanılmıştır. Net kayıp ise 117.2 ha'dır.  
 

 
Tablo 6. Kızılırmak Deltasının alan kayıp ve kazançları 

 
3.3 İrdeleme 

Sonuçlar irdelendiğinde delta kıyı çizgisindeki değişimlerin 
lagün sistemlerini tehdit eder duruma geldiği anlaşılmıştır. 
Bunun en çarpıcı örneği Liman Lagünüdür. Liman lagünü delta 
kıyı çizgisindeki değişimlerin en tehlikeli etkisine maruz kalan 
lagündür. 1962 yılında lagün ve deniz arasındaki minimum 
mesafe 100 m iken 1987 yılına gelindiğinde 116 m değerine 
ulaşmış, ancak 2013 yılı itibariyle bu değer 60 m'ye kadar 
düşmüştür (Şekil 7).  
 

 
Şekil 7. Liman Lagününde kıyı kordonu daralması 

 
Benzer şekilde Tuzlu Lagünü de sağ sahilde kıyıya yakın 
lagünlerden olup, lagünün bulunduğu yerde delta kıyı çizgisi 
1962-2013 periyodunda 80 m gerilemiştir. Bu çalışma 
neticesinde; delta kıyılarında özellikle 1987 yılı sonrası yaşanan 
erozyon ile kıyı kordonlarının aşınmasının Kızılırmak Lagün 
Serisinde Liman ve Tuzlu lagünlerini zorladığı ortaya 
çıkmaktadır.  Yılmaz (2005), Samsun Valiliği (2005) ve Ayan 
(2007)'de vurgulandığı üzere, Kızılırmak Nehri üzerinde inşa 

edilen barajlar (kıyıya yakınlığından dolayı özellikle Altınkaya 
ve Derbent Barajları) neticesinde deltanın büyümesi durmuş, 
dalga ve rüzgar erozyonunun etkisini daha fazla hissettirmesiyle 
delta kıyıları aşınmaya başlamıştır. Bu durum deltanın özellikle 
doğu kesimini daha fazla etkisi altına almış, bu bölgedeki kıyı 
kordonlarının aşınarak küçülmesi lagünleri ve dolayısıyla tüm 
sulak alan sistemini tehdit etmeye başlamıştır. Özellikle Liman 
Lagününün denizle birleşme tehlikesi ortaya çıkmıştır.  
 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ramsar alanı olarak tanımlanan Kızılırmak Deltası, uluslararası 
önem taşıyan ve çok önemli sulak alanlara sahip bir alandır. 
Ancak  insanların bu doğal alanlar üzerinde süren yıkıcı 
tahribatı sulak alanları tehlikeye atmakta ve doğal denge 
bozulmaktadır. Bu çalışma ile Kızılırmak Nehrinin üzerinde 
inşa edilen barajlar sonrasında delta kıyılarında ve lagünlerde 
meydana gelen değişimler ortaya konulmuştur. Kızılırmak 
Nehri üzerinde inşa edilen barajlar deltaya sediment taşınımını 
durdurmuş, dalga ve rüzgar erozyonu delta kıyılarını hızla 
aşındırmıştır. Netice itibariyle deltada hızla alansal küçülme 
gerçekleşmiştir. Kızılırmak Nehrinin bol alüvyon taşıdığı 
dönemlerde karasallaşma eğilimi gösteren lagünler de, nehrin 
üzerine inşa edilen barajların ardından yaşanan kıyı erozyonu 
nedeniyle tehlike altına girmiştir. Özellikle deltanın doğu 
kesiminde yaşanan hızlı erozyon kıyı kordonlarını aşındırarak 
daraltmıştır. Bu durum lagünleri ve tüm sulak alan sistemini 
tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle kıyıların korunması için 
gerekli önlemler alınmalı, delta ve nehir havzası üzerinde her 
türlü müdahale, olası tüm etkileri ayrıntılı olarak araştırılarak 
uygulanmalıdır. 
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