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KISALTMALAR/SİMGELER
ABDİD
AFAD
AGİ
BMİDÇS
ÇEM
ÇŞB
DKH
DKMP
DSİ
DSİ
DTÇ
EBK
EVI
FAO
GTB
ICCAT
IPCC
İŞKUR
KGM
KKYDP
KYP
MEB
MGM
NDVI
OECD
OGM
OSB
STK
SUEN
SVI
SYGM
TAGEM
TATUM
TCDD

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Akım Gözlem İstasyonları
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Doğu Karadeniz Havzası
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Doğa Temelli Çözümler
Et Balık Kurum
Zenginleştirilmiş Bitki İndeksi
Birlesmis Milletler Gida ve Tarım Örgütü
Geçirgen Tersip Bent
Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası
Komisyonu
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli
Türkiye İş Kurumu
Karayolları Genel Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Kuraklık Yönetim Planı
Milli Eğitim Bakanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü Değişim İndeksi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
Orman Genel Müdürlüğü
Organize Sanayi Bölgeleri
Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye Su Enstitüsü
Standartlaştırılmış Vejetasyon İndisi
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü
Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
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TD
TK
TMO
TOB
TRK
TRT
TÜBİTAK
TÜBİTAK
UB
YAS
YÖK
YÜS
ZVI

Taşkın Direktifi
Taşkın Kontrolü
Toprak Mahsülleri Ofisi
Tarım ve Orman Bakanlığı
Taşkın Rüsubat Kontrolü
Türk Radyo Televizyon Kurumu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ulaştırma Bakanlığı
Yeraltı Suyu
Yükseköğretim Kurulu
Yer Üstü Suyu
NDVI Anomali İndisi
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler, başta
insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmekte; bu afetlerin
görülme sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar gözlenmektedir. Bu tehditlerin şiddetini
arttıran temel sebeplerden bir tanesinin de iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm
bilim çevrelerince kabul edilmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan
öte bir kalkınma sorunudur. Gelecek nesillerimizin de yaşam standartları doğrudan su
kaynaklarımıza ve suyun etkin yönetimine bağlı olduğundan, bugünden sularımız
üzerindeki tüm tehlikelere karşı önlemler almak en önemli vazifelerimizdendir.
Bu sebeple, kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve
geleceğe ışık tutması maksadıyla Bakanlığımız tarafından I. Su Şurası çalışmalarına
başlanmıştır.
I. Su Şurası çalışma gruplarından olan “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi ve Uyum Çalışma Grubu”nun, Mayıs-Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi
toplantılar vasıtasıyla yaptığı çalışmalar ve önerileri içeren işbu çalışma belgesi
hazırlanmıştır.
Bu çalışma belgesinde iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, taşkın
yönetimi ve kuraklık yönetiminin ülkemizdeki mevcut durumu ve bu alanlarda
gerçekleştirilen ilerlemeler, plan ve projelerin yanı sıra yaşanan problemlerin aşılması
için yapılması gereken çalışmalar ve çözüm önerileri de sunulmuştur. I. Su Şurası
kapsamında İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Çalışma Grubunda
Bakanlığımız temsilcileri ve akademisyenler, ilgili kamu kurum/kuruluşlarından, ulusal
sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörden, büyükşehir belediyelerinden ve su
kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile birlikte çalışılmıştır.
Sonuç olarak iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi, taşkın yönetimi ve
kuraklık yönetimi için kısa, orta ve uzun dönem stratejiler belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: İklim Değişikliği, Taşkın Yönetimi, Kuraklık Yönetimi
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1. SU ŞURASI YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ VE FAHRİ ÜYELER

YÜRÜTME KURULU
Tarım ve Orman Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Sekreteri
Ege Üniversitesi Rektörü

Akif ÖZKALDI
Özgür Akif TEL
Genel

Tarım ve Orman Bakanlığı
Su Yönetimi Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Hasan Hüseyin COŞKUN
Prof. Dr. Necdet BUDAK
Bilal DİKMEN
Kaya YILDIZ
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

FAHRİ ÜYELER
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

Muhammet BALTA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Başkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. İçişleri Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdür V.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Cevdet YILMAZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU
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Prof. Dr. Yunus KILIÇ
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
İsmail ÇATAKLI
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY
Kerim ÜSTÜN
Fatma ŞAHİN
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1. SU ŞURASI GENEL SEKRETERLİK MAKAMI

Şura Görevi

Adı Soyadı

Genel Sekreter

Mustafa UZUN

Genel Sekreter
Yardımcısı

Satuk Buğra FINDIK

Genel Sekreter
Yardımcısı

Nazmi KAĞNICIOĞLU

Yardımcı Personel

Şeref DAĞDELEN

Yardımcı Personel

Fatma SAĞDIÇ

Yardımcı Personel

Yasemin CEYHAN KOCA

Yardımcı Personel

Elif KOCAMAN

Yardımcı Personel

Tuğkan TANIR

Yardımcı Personel

Halil İbrahim DERTLİ

Unvanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
Daire Başkanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Yüksek Biyolog
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yüksek Mühendisi
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Biyolog

Yardımcı Personel

Murat Can KAYABAŞ

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Hidrojeoloji Yüksek Mühendisi
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Çalışma Grubu
Başkanı

İbrahim GÜRER

Başkent Üniversitesi

Maruf ARAS
Çalışma Grubu
Başkan Yardımcısı

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

Su Şurası Genel
Sekreter
Yardımcısı

Satuk Buğra FINDIK

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

Alt ÇG
Koordinatörü

Ayşe YILDIRIM COŞGUN

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

Alt ÇG
Koordinatörü

Ahmet Murat ÖZALTIN

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

Alt ÇG
Koordinatörü

Tuğçehan Fikret GİRAYHAN

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

ÇG Raportör

Hülya SİLKİN

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

ÇG Raportör

Nuriye AYDIN

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

ÇG Raportör

Hafize KAYA

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

ÇG Raportör

Ertuğrul KAHVECİ

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

ÇG Raportör

Elif Merve ERKAYMAN

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

ÇG Raportör

Ela DOĞANAY

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Mustafa DAL

TOB Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Erhan DEMİR

TOB DSİ Genel Müdürlüğü
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Çalışma Grubu
Üyesi

Hakkı KLAVUZ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

İsmet KIZILTEPE

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Mustafa PARLAK

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Ahmet ŞEREN

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Murat Mert TOKLU

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Mehmet İNAL

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Filiz MALKOÇ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Dilek DEMİREL YAZICI

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Nadide DEMİR

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Ahmet Faruk ÖZTÜRK

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Doç. Dr. Aslıhan KOL

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Eylem KELEŞ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Çiğdem ERDAL

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Ahmet Emirhan YOLCU

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Şeyma BALCI

TOB DSİ Genel Müdürlüğü
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Çalışma Grubu
Üyesi

İsmet Nazmi EYÜBOĞLU

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Abdülkadir KILIÇ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Nuray AKALIN

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. İnci TEKELİ

TOB Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Suat AKGÜL

TOB Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Şükran ÇAKIR

TOB - EYDB

Çalışma Grubu
Üyesi

Ümit GÜNDÜZ

TOB Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Elvan ATILGAN

TOB Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

İlhan ÖZCAN

TOB Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Mediha HALİLOĞLU

TOB Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Yasin KÖYCÜ

TOB Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Mehmet KÜYÜK

TOB Hayvancılık Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Gülçıray KARAKAYA

TOB Hayvancılık Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Gönül ÖZTÜRK

TOB Hayvancılık Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu

Ömer Bedir ERDEM

TOB Hayvancılık Genel
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu
Müdürlüğü

Üyesi
Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Mesut DEMİRCAN

TOB Meteoroloji Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Hüdaverdi GÜRKAN

TOB Meteoroloji Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Havva KAPTAN

TOB Orman Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Samet EĞİLMEZ

TOB Strateji Geliştirme
Başkanlığı

Çalışma Grubu
Üyesi

Abddüssamet AYDIN

TOB Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Seçil OCAK

TOB Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Evrim TOKAY

TOB -Tarım Sig. Havuz İşl.

Çalışma Grubu
Üyesi

Kemal ÖZEN

Tarım Sigortaları Havuz
İşletmesi Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Gökhan ÖKTEM

ÇŞB Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Asuman BÜLBÜL

ÇŞB Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Ebru ÖLMEZ

ÇŞB Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Nurten IŞIK

ÇŞB Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Pınar YILMAZ

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Ece Gizem Çakmak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- TUBİTAK
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Serkan BUHAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- TUBİTAK

Çalışma Grubu
Üyesi

Tuğba DOĞAN GÜZEL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- TÜBİTAK

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Muhammet Serkan ÇINAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- TÜBİTAK

Çalışma Grubu
Üyesi

Ahmet CERAN

Sağlık Bakanlığı

Çalışma Grubu
Üyesi

Ceyda SULTANOĞLU

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çalışma Grubu
Üyesi

Çiğdem NAMLI ÖZSOY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çalışma Grubu
Üyesi

Begüm KÖK

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çalışma Grubu
Üyesi

Şenay KÖSE

MEB

Çalışma Grubu
Üyesi

Fulya YÜZBAŞIOĞLU

MEB - Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Ceren DEVECİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı

Çalışma Grubu
Üyesi

Nihat ASAN

Denizcilik Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Nuray KASAP

Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

Çalışma Grubu
Üyesi

H.İlyas KARABIYIK

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı - Elektrik Üretim
Anonim Şirketi

Çalışma Grubu
Üyesi

Damla Özlem ÖZDEMİR

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı - Kıyı Emniyeti
Genel Müdürlüğü
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Ali Hakan ARAZ

İller Bankası Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Aslı OLGUN

İller Bankası Anonim Şirketi
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Elif Ceren KUTLU

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Volkan YAVUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Emre KOTAN

Erzurum Büyükşehir
Belediyesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Atilla Uğur HOŞGÖREN

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Veysel Şahin KALSIN

KASKİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Gökhan ERAKMAN

Konya Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Abdi BOZKURT GÜRHAN

KOSKİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Efnan BACI

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Yalçın İNCE

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Arzu SEZER

MASKİ Genel Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Zeynep ÖZTOZLU

MASKİ Genel Müdürlüğü

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Çalışma Grubu
Üyesi

Ömer Ensar KOVAR

Sakarya Büyükşehir
Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü

Çalışma Grubu
Üyesi

Vedat KAHYAOĞLU

SASKİ

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Hasan Hüseyin ATAR

Ankara Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. M. Levent KURNAZ

Boğaziçi Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. Zeynel Fuat TOPRAK

Dicle Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Doç. Dr. Nihat EROĞLU

Gazi Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. Cemal TURAN

İskenderun Teknik
Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL

İstanbul Teknik Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe
ANILAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN

Kastamonu Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. Osman YILDIZ

Kırıkkale Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Namık CEYHAN

Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. M. Tahir ALP

Mersin Üniversitesi
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. Halit FİLİZ

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Doç. Dr. Fatma BEDÜK

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Doç. Dr. Şerife Yurdagül
KUMCU

Necmettin Erbakan
Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Doç. Dr. Mustafa TUĞRUL
YILMAZ

Orta Doğu Teknik
Üniversitesi

Çalışma Grubu
Üyesi

Abdulrahman AKDENİZ

Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanlığı

Çalışma Grubu
Üyesi

Abdullah Rıdvan ARICA

Akar-Su Müh. Müş. Ltd. Şti.

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. İ. İlker ATIŞ

Alter Uluslararası
Mühendislik Müşavirlik
Hizmetleri Ltd.Şti.

Çalışma Grubu
Üyesi

Dr. Esra BİBEROĞLU

Alter Uluslararası
Mühendislik Müşavirlik
Hizmetleri Ltd.Şti.

Çalışma Grubu
Üyesi

Senem IŞIK KAZAZ

ART Çevre Teknolojileri İnş.
Müh. Tur. Tic. Ltd. Şti.

Çalışma Grubu
Üyesi

Mustafa Kemal TÜRKERİ

DOLSAR Mühendislik A.Ş.

Çalışma Grubu
Üyesi

Aslı KARABACAK

ENCON Çevre Danışmanlık
Ltd. Şti.

Çalışma Grubu
Üyesi

İ. Haluk ÇERİBAŞI

ENCON Çevre Danışmanlık
Ltd. Şti.

Çalışma Grubu
Üyesi

Burak TURAN

NFB Mühendislik ve
Müşavirlik A.Ş.

Çalışma Grubu
Üyesi

Bora TURAN

NFB Mühendislik ve
Müşavirlik A.Ş.
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Kurumu

Çalışma Grubu
Üyesi

Murat ÇAVUŞOĞLU

Su Elçileri Derneği

Çalışma Grubu
Üyesi

Batuhan ERGİN

Su Pek Proje ve Müşavirlik
A.Ş.

Çalışma Grubu
Üyesi

Harun Yaşar KUTOĞLU

Su Politikaları Derneği

Çalışma Grubu
Üyesi

Doç. Dr. Ahmet ÖZTOPAL

Su Vakfı

Çalışma Grubu
Üyesi

Nurullah SEZEN

TEMELSU

Çalışma Grubu
Üyesi

Prof. Dr. Mustafa M. Aral

TSTEK A.Ş.

Çalışma Grubu
Üyesi

Kürşat YÜCEL

TÜMAŞ - Türk Mühendislik
Müşavirlik ve Müteahhitlik
A.Ş.

Çalışma Grubu
Üyesi

Halil AGAH

Türk Müşavir Mühendisler ve
Mimarlar Birliği

Çalışma Grubu
Üyesi

Ceren Pınar GAYRETLİ

Türkiye Erozyonla Mücadele,
Ağaçlandırma ve Doğal
Varlıkları Koruma Vakfı
(TEMA)

Çalışma Grubu
Üyesi

Sezer ATSAN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
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GİRİŞ
Sanayileşmenin hızla gelişmesiyle birlikte artan üretim ve tüketim faaliyetleri,
bu faaliyetler sonucu oluşan olumsuz çevresel etkilerini artırmış ve çevre sorunları
artarak önemli bir boyuta ulaşmıştır. Bugün dünya genelinde doğal kaynakları tehdit
eden 3 temel unsur vardır.
Bunlar, nüfus artışı ve kentleşme, tüketim alışkanlıklarımız ile iklim
değişikliğidir. Dünya nüfusu hızla artmakta ve dolayısıyla her geçen gün doğal
kaynaklar tüketilmektedir. 1900’lerin başında dünya nüfusu sadece 1 milyar iken,
sanayi devrimi sonrasında tıpta yaşanan gelişmelerin de büyük etkisiyle dünya nüfusu
7,9 milyara yaklaşmıştır. Nüfus artışının yanı sıra, nüfusun şehirlerde yoğunlaşması
hususu ise sorunu daha da derinleştirmektedir.
Diğer tehdit unsuru olan tüketim alışkanlıkları ise yalnızca su değil, tüm doğal
kaynakların hızla tükenmesinin temel nedenidir. Sanayi devrimi sonrasında toplumlar
sürekli

olarak

tek

düze

ve

ihtiyacı

olandan

fazlasını

tüketmesi

yönünde

yönlendirilmekte; doğal kaynakların kullanılmasının bedeli gerçek ederinden çok daha
düşük maliyetle toplumlara sunulmaktadır.
“İklim değişikliği” ise esasen insanoğlunun ekonomik etkinlikleri neticesinde
ortaya çıkmıştır ve ülkemizdeki su kaynaklarını tehdit eden güncel konulardan bir
tanesidir. Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler,
başta insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmekte ve görülme
sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar gözlenmektedir. Bu tehditlerin şiddetini arttıran temel
sebeplerden bir tanesinin de iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm bilim
çevrelerince kabul edilmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte bir
kalkınma sorunudur. Son 30 yıllık dönemde deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklıklarda
artış, buzullarda azalma, afetlerin sıklığında ve şiddetinde artış, sıcak hava dalgalarında
artış gibi iklim değişikliğinin çok yönlü etkileri tespit edilmiş olup; bu etkilerin
şiddetlenerek önümüzdeki dönemlerde de görüleceği beklenmektedir.
Çevrenin ayrılmaz bir parçası olan su, insan yaşamının devamlılığı için bir
esastır. Ancak, tüm dünyada suyun miktarı, kaynakları ve kalitesi iklim değişikliğinin
olumsuz etkileri sebebiyle tehdit altında bulunmaktadır.
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi ve Uyum Grubu Çalışma Belgesi
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Dünyanın belirli bölgeleri sağlıklı suya erişimde veya tarım, sanayi gibi
sektörlerde su kullanımı hususunda sıkıntı yaşarken ve kuraklık afetiyle boğuşurken;
belirli bölgeleri ise düzensiz ve aşırı yağışlara maruz kalarak taşkın, heyelan gibi doğal
afetlerle mücadele etmek zorunda kalmaktadır.

Gelecek nesillerimizin de yaşam

standartları doğrudan su kaynaklarımıza ve suyun etkin yönetimine bağlı olduğundan,
bugünden sularımız üzerindeki tüm tehlikelere karşı önlemler almak en önemli
vazifelerimizdendir.
Bu sebeple 17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda Bakanlığımızın kısa, orta ve
uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve geleceğe ışık tutması maksadıyla
Bakanlığımız tarafından I. Su Şurası çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma gruplarında
Bakanlığımız ile birlikte 66 farklı üniversiteden 141 akademisyen, ilgili kamu
kurum/kuruluşlarından, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan, 32 özel sektörden
büyükşehir belediyelerinden ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su
kullanıcılarının da dahil olduğu tüm paydaşlarla birlikte çalışılmıştır.
I. Su Şurası konu başlıkları arasında yer alan “İklim Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi ve Uyum” çalışma grubu kapsamında iklim değişikliğinin su
kaynaklarımız üzerindeki muhtemel etkileri, bu etkilere nasıl uyum sağlanacağı, taşkın
ve kuraklık afetleri özelinde tartışılmıştır. Çalışma konularındaki temel bilgiler güncel
hale getirilip, derlendikten sonra konuya ilişkin darboğazlar ve bu darboğazların
yarattığı sorunlar; bu sorunlara çözüm önerileri sıralanmıştır. Belirlenen bu çözüm
önerilerini somutlaştırıp hayata geçirmek maksadıyla politika, strateji ve eylemler
belirlenmiştir
Çalışmalar esnasında “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum
Çalışma Grubu” altında “İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu”,
“Kuraklık Yönetimi Alt Çalışma Grubu” ve “Taşkın Yönetimi Alt Çalışma Grubu”
olmak üzere 3 alt grup oluşturulmuştur.
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum çalışma grubunda
gerçekleştirilen çalışmalar ile halkın bu konuda farkındalığının arttırılmasında, yenilikçi
ve sürdürülebilir çözüm yöntemlerine kadar birbirini tamamlayan tedbirlerin, bir plan
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dahilinde bütün ilgili kurum ve kuruluşlarca, eşgüdümlü bir program çerçevesinde
muhtemel can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.
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ÇALIŞMA GRUBUNUN MAKSADI
17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilen I. Su Şurası kapsamında
iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve uyum, taşkın yönetimi ve kuraklık
yönetimi hususlarında kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesi maksadıyla
çalışmalar yürütülmüştür.
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ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPSAMI
Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, kuşku duyulmaz bir şekilde ülkeleri
etkisi altına almaya başlamıştır. İklim değişikliğinin etkileyeceği durumlar olarak,
taşkınlar, fırtınalar, sıcak hava dalgaları, kuraklık, içme ve kullanma suyu kaynaklarının
azalmasını ve gıda üretimindeki değişmeleri örnek olarak gösterebiliriz. İklim
değişikliğinin bir etkisi olan aşırı yağışların sonucu olarak gerçekleşen taşkınlar ya da
yağışların azalması sonucu olarak görülen kuraklık, bütün ülkeleri ve toplumumuzu,
sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve psikolojik olarak etkilemektedir.
İklim değişikliğinin oluşturduğu sorunları analiz etmek, iklim değişikliği, taşkın
ve kuraklık konuları hakkında farkındalığı artırmak ve mevcut sorunların çözümüyle
ilgili olarak I. Su Şurası kapsamında “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve
Uyum Çalışma Grubunda” mevcut problem değerlendirilmiştir ve çözümler
tartışılmıştır. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Çalışma Grubu
çalışmaları kapsamında kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin
belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum
Tedbirleri, Kuraklık Yönetimi, Taşkın Yönetimi, Halkın Katılımı/Bilinçlendirilmesi,
Karşılaşılan Sorunlar, Darboğazlar ve Öneriler gibi hususların her yönüyle
değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, tespit edilen başlıkları daha ayrıntılı bir
şekilde ele almak için İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu,
Taşkın Yönetimi Alt Çalışma Grubu ve Kuraklık Yönetimi Alt Çalışma Grubu olarak 3
alt grup oluşturulmuştur. 3 alt grup çalışmalarıyla İklim Değişikliğinin Etkileri ve
Uyum Tedbirleri, Kuraklık Yönetimi, Taşkın Yönetimi ile ilgili olarak mevcut durum
analizi yapılmış, Karşılaşılan Sorunlar, Darboğazlar ve Öneriler tespit edilmiş ve son
olarak Politika, Strateji ve Eylemler kararlaştırılmıştır.
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YASAL DAYANAK
17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Tarım Şurası Yönetmeliği I. Su Şurası’nın yasal dayanağını oluşturmaktadır.
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HAZIRLANMA SÜRECİ
Çalışma grubunun hazırlıkları COVID 19 pandemisi tedbirleri çerçevesinde
uzaktan toplantılarla yürütülmüştür. Hazırlık sürecinde paydaş kurum ve kuruluşlar ile
akademisyenlerden oluşan ana çalışma grubunun alt çalışma gruplarına ayrılması kararı
alınmış olup, aşağıda belirtilen 3 alt çalışma grubu oluşturulmuştur.
1. İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu
2. Taşkın Yönetimi Alt Çalışma Grubu
3. Kuraklık Yönetimi Alt Çalışma Grubu
Çalışma grubu 7 defa online toplantı yapmıştır. İlk 2 toplantı tüm çalışma grubu
katılımıyla gerçekleştirilmiş olup, sonraki 4 toplantı alt çalışma gruplarına ayrılarak
gerçekleştirilmiştir. Son toplantı ise tüm çalışma grubunun katılımıyla nihai görüş ve
önerilerin toplanması amacıyla yapılmıştır.
Toplantı tarihleri aşağıda verilmektedir:
1. Toplantı - 07.05.2021
2. Toplantı - 21.05.2021
3. Toplantı - 04.06.2021
4. Toplantı - 18.06.2021
5. Toplantı - 02.07.2021
6. Toplantı - 14.07.2021
7. Toplantı- 30.07.2021
Her bir alt çalışma grubu için e-posta grupları oluşturulmuş ve bu gruplar
yoluyla interaktif katılım sağlanmıştır. Toplantıların arka planında, çalışma belgesine
altlık oluşturacak çalışma tabloları ve formları oluşturulmuş ve bu tablolar/formlar eposta grupları üzerinden üyelerle paylaşılarak katkıları alınmıştır. Yapılan toplantılarda
bu belgeler detaylı olarak tartışılarak çalışmanın kapsamı ve içeriği oluşturularak
çalışma belgesine son şekli verilmiştir.
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MEVCUT DURUM
İklim değişikliği esasen insanoğlunun ekonomik etkinlikleri neticesinde ortaya
çıkmıştır ve ülkemizdeki su kaynaklarını tehdit eden güncel konulardan bir tanesidir.
Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın ve kuraklık gibi hidrometeorolojik karakterli
afetler, başta insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmekte ve
bu afetlerin görülme sıklığı, etkisi ve süresindeki artışlar ülkemizin ekonomisini ve
yaşam standartlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu tehditlerin şiddetini arttıran temel
sebeplerden bir tanesinin de iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm bilim
çevrelerince kabul edilmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte bir
kalkınma sorunu haline gelmiştir.
Türkiye'nin ikliminde küresel değişikliklere benzer değişiklikler gözlenmektedir
ve 21. yüzyılda ülkemizde daha sık, şiddetli ve uzun süreli kuraklıklar, sıcak hava
dalgaları ve orman yangınlarının görülmesi beklenmektedir. Ayrıca, kısa süreli fakat
şiddetli sağanak yağış görülen günlerin sayısındaki artış ile beraber, ani oluşan
taşkınlarda da önemli artışların olması öngörülmektedir.
Ülkemizde taşkın afetleri konusunda öncesi, sırası ve sonrasında yetkili birçok
kurum ve kuruluş bulunmakta ve her kurum taşkın riskinin azaltılması veya
önlenmesine yönelik sorumlulukları kapsamında çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Taşkın yönetimi ile birbirini tamamlayan tedbirlerin, bir plan dâhilinde bütün ilgili
kurum ve kuruluşlarca eşgüdümlü bir program çerçevesinde uygulanarak, muhtemel can
ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
İklim değişikliğinden kaynaklı sıcaklık artışları ve yağış rejimlerindeki değişime
bağlı olarak yaşanan kuraklık, ülkemizde birçok sektörde olumsuz etkilerini
göstermiştir. Ülkemizde kuraklık konusunda doğrudan çalışan karar verici kurumlar ile
konuya dolaylı olarak katkı yapan, destek olan pek çok kurum ve kuruluşlar tarafından
muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve kuraklıklara
karşı hazırlıklı olmak maksadıyla önemli çalışmalar yapılmıştır.
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YAPILAN ÇALIŞMALAR
İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri, kuraklık ve taşkın gibi
hidrometeorolojik afetlerin yönetimi hususlarında ülkemizde birçok kurum ve
kuruluşun doğrudan ya da dolaylı faaliyetleri, görev ve yetkileri bulunmaktadır.
İklim değişikliği ile ilgili çalışmaların ulusal ölçekteki koordinasyonu Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı uhdesinde yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının merkez
teşkilatı ve bağlı kuruluşlarınca da iklim değişikliğinin etkileri ve uyum faaliyetlerine
ilişkin önemli çalışmalar yürütülmektedir. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri
ve uyum sağlamaya yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman bakanlığı
başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum, kuruluşu; sivil toplum örgütleri ve
üniversitelerin çalışmaları olup; bu çalışmalar Ek 1- İklim Değişikliğine Uyum ve
Tedbirler Alt Çalışma Grubu Belgesinde detaylarıyla yer almaktadır.
Ülkemizde taşkın afetleri konusunda öncesi, sırası ve sonrasında yetkili birçok
kurum ve kuruluş bulunmakta ve her kurum taşkın riskinin azaltılması veya
önlenmesine yönelik sorumlulukları kapsamında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Başta
Tarım ve Orman Bakanlığı ve yerel yönetimler olmak üzere, taşkın yönetimine ilişkin
yapılan çalışmalar Ek 2- Taşkın Yönetimi Alt Çalışma Grubu Belgesinde detaylarıyla
yer almaktadır.
Ülkemizde kuraklık konusunda doğrudan çalışan karar verici kurumlar ile
konuya dolaylı olarak katkı yapan, destek olan pek çok kurum ve kuruluşlar tarafından
muhtemel kuraklık risklerinin olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek ve kuraklıklara
karşı hazırlıklı olmak maksadıyla önemli çalışmalar yapılmıştır. Tarım ve Orman
Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları yanısıra yerel yönetimler ve diğer ilgili
kuruluşların doğrudan ve dolaylı olarak yapmış oldukları çalışmalar Ek-3’de 5.
Bölümün 1. Kısmında yer almaktadır.

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi ve Uyum Grubu Çalışma Belgesi

25

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA
ETKİSİ VE UYUM ÇALIŞMA GRUBU

DAHA ÖNCE YAPILAN ŞURALARDA ALINAN KARARLAR
2017 YILI 2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI
Su Kararları
Karar 1. Türkiye’yi temsil edebilecek bütünleşik bir gözlem ağı kurulması
yaklaşımıyla, gözlem ağının genişletilmesi, geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmeli;
mevcut gözlem istasyonlarının çevre şartları iyileştirilmeli; konumlarının muhafaza
edilmesi sağlanmalıdır.
Karar 2. Hidrometeorolojik verilerin toplanması konusunda kurumsal işbirliği
ve kapasite güçlendirilmelidir.
Karar 3. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve sucul ekosisteme etkileri ile
ilgili uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Karar 7. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek
elden yürütülmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Karar

16.

Taşkın

mevzuatı

incelenerek,

yetki-sorumluluk

paylaşımı

netleştirilmeli ve cezai hususlar dahil gerekli düzenlemeler yapılmalı, uygulamada
etkinlik artırılmalıdır.
Karar 17. Taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik çalışmalar, taşkını
etkileyen

tüm bileşenleri ile birlikte ilgili Kuruluşlarca havza bazında katılımcı

yaklaşımlar dikkate alınarak entegre olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.
Karar 18. Havza Taşkın Yönetim Planlarında yer alan tedbirlerin ilgili tüm
paydaşlarca daha etkin bir biçimde uygulanması etkinleştirilmelidir.
Karar 19. Taşkın tahmini ve erken uyarı konusunda ilgili kurumların desteği ile
bir merkez oluşturulmalıdır.
Karar 20. Taşkın riski azaltma ve yönetimi hususunda uluslararası yeni
yaklaşımlar takip edilerek ulusal projeler geliştirilmeli ve taşkın konusunda uzmanlaşma
sağlanmalıdır.
Karar 21. Taşkın riskini azaltmaya yönelik, taşkın sigorta sistemi için yasal ve
kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
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Karar 40. Suyun etkin ve verimli kullanımı konusundaki uygulamalar
desteklenmelidir.
Karar 48. Kuraklık esnasında uygulanacak acil eylem planlarının geliştirilmesi
ve kuraklığın gerektiğinde umumi hayata müessir afetler kapsamına alınması
değerlendirilmelidir.
Ormancılık Kararları
Karar 5. Ormancılık faaliyetlerinde, sel, çığ ve heyelan riskinin yüksek olduğu
alanlarda teknik tedbirlere ağırlık verilmeli, sel, çığ, heyelan ve taşkınlarla ilgili
kuruluş kanunundan kaynaklanan benzer işler ile ilgili mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
İklim ve Meteoroloji Kararları
Karar 1. Türkiye’yi temsil edebilecek bütünleşik bir gözlem ağı kurulması
yaklaşımıyla, gözlem ağının genişletilmesi, geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmeli;
mevcut gözlem istasyonlarının çevre şartları iyileştirilmeli; konumlarının muhafaza
edilmesi sağlanmalıdır.
Karar 3. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve sucul ekosisteme etkileri ile
ilgili uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Karar 5. İklim değişikliği, kuvvetli hava hadiseleri ve meteorolojik afetler ile
ilgili ürün ve hizmetler paydaşlarla birlikte geliştirilmeli; üniversitelerle işbirliği ve
uluslararası etkinlik artırılmalıdır.
Karar 6. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve ekosistemlere etkisi dikkate
alınarak uyum tedbirleri belirlenmeli ve bunu sağlayacak teşvik mekanizmaları
geliştirilmelidir.
Karar 7. İklim değişikliğine yönelik olarak ülkemiz yutak alanlarının karbon
tutma potansiyeli hesabı güncellenerek geliştirilmelidir, iklim değişikliğinin etkileri
hususunda araştırmalar desteklenmelidir.
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HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME
Halkın katılımının sağlanması için halkın bilgiye erişimi sağlanmalıdır. Bu
nedenle, iklim değişikliği, kuraklık yönetimi, taşkın yönetimi ve su varlıklarına ilişkin
diğer her türlü bilginin kolay erişilebilir şekilde kamu kurumlarının web sitelerinde
sürekli olarak yayınlanması gerekmektedir.
Tüm su varlıklarının nitelik ve nicelik bilgileri ile nitelik ve nicelik üzerinde
baskı yaratan her türlü faaliyetin de kamuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması
gerekmektedir. Şeffaflık halkın katılımını sağlamakta en temel unsurdur. Bu nedenle
hem bilgilerin bilimsel veri oluşturacak şekilde toplanması hem de bunların kamuya
olduğu şekli ile açıklanması gerekmektedir.
Kamu spotları, reklam panoları gibi araçların iklim değişikliği ve su varlıklarının
durumu hakkında topluma bilgi vermek ve yapılabilecekleri anlatmak önemlidir.
Özellikle bu bilgilendirmelerin çiftçiler gibi yoğun su kullanan kesimlerin davranışlarını
değiştirmeye yönelik olması önemlidir. Burada yalnızca az su kullanımı değil aynı
zamanda sularda kirliliğe sebep olan tarım kimyasalları gibi konular da ele alınmalıdır.
İklim değişikliği ve su varlıklarının korunması zorunlu ders müfredatına
eklenmeli, küçük yaştan itibaren tüm çocuklarımıza dünyanın en önemli ortak sorunu ve
çözüm yolları hakkında eğitim verilmeli, bu konuda merakları artırılmalıdır. İklim
değişikliği, etkileri ve uyum süreci, Üniversitelerde her meslek dalında 1 dönemlik
zorunlu ders, 1 dönemlik de seçmeli ders olarak okutulması farkındalığın her meslek
grubunda artmasına katkı sağlayacaktır. İklim değişikliği, su kaynaklarının verimli
kullanılması ve korunması konusunda öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerle
bilinçlendirilmelidir.
Tüm bunlara ek olarak iklim ve su politikalarına halkın ve sivil toplumun etki
etmesini kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturmalıdır. Yerelde bu çok daha kolay
sağlandığından özellikle valilikler kanalı ile halkın hem bilgi alma hem de süreçlere
sivil

toplum

kuruluşlarının

da

yer

alabilmesine

dair

etkin

mekanizmalar

oluşturulmalıdır.
Ayrıca, iklim değişikliğinin yarattığı etkilerinden vatandaşların kurumları
haberdar edebileceği veya kendilerinin haberdar olabileceği ve bilgi sahibi olmak
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isteyen vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği “ İklim Uyarı Merkezi”

(İklim Çağrı

Merkezi ) telefon hatlarının kullanılması aktifleştirebilir. SMS ile soru/cevap anketleri
yapılarak geri dönüşler arşivlenebilir, mevsimsel ve olası değişikliklerden etkilenen
vatandaşlara SMS ile soru/cevap sağlanarak tek cevaplık anket sonuçları kurulacak
“İklim Portal”üzerinden paylaşılabilir.
Karar verme ve yönetimin etkinliği, yerel paydaşların toprak ve su tabanlı iklim
değişikliğine uyum ve azaltma politika araçlarının seçimine katkıda bulunmasının
sağlanması, bu araçları değerlendirebilmeleri, uygulamaya ve izlemeye dâhil olmaları
ile bu uyum ve azaltma çalışmalarının verimliliği daha da arttıracaktır. Sektörler ve
kamu kurumları arasındaki bütünleşmiş koordinasyon, ortak faydaları en üst düzeye
çıkarma ve takasları en aza indirme şansını arttıracaktır.
Riskle yaşamayı öğrenmeyi içeren farkındalığın artırılması aynı zamanda taşkına
ilişkin mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu uyum sağlama alanı eğitimin
yanı sıra sivil toplum, karar mercileri ve meslek kuruluşlarının bilgilendirilmesini de
kapsamaktadır. Taşkın riski yönetiminin taşkın öncesi, taşkın esnası ve taşkın sonrası
aşamalarını içermektedir. Bilgilendirme veya farkındalığı artırma kampanyasının yerel
duruma mümkün olduğunca uyumlu olmasını sağlamak maksadıyla her bir döneme
hitap eden uygun özel eylemler belirlenmelidir. Taşkın ile yaşama yaklaşımı taşkınların
doğrudan ya da dolaylı etkilerinin nüfus, ekonomik faaliyet, kültürel miras ve ekosistem
tarafından kabul edilebilirlik düzeyinin göz önünde bulundurulması anlamına
gelmektedir.
Taşkın Yönetim Planında belirlenen tedbirlerin uygulanması neticesinde istenen
sonuçları elde edebilmek için paydaşların bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması
en önemli konulardan birisidir. Bunun için paydaşlar ile etkin bir ortaklık kurulması
gerekir. Hedeflenen temel maksatlar şunlardır:
‒

Kamuoyunun beklentilerine cevap vermek ve kamuoyunun farkındalığını
artırmak,

‒

Yerel bilgiden faydalanmak,

‒

Kararların etkileyeceği paydaşların katılımını sağlamak,

‒

Sorunların belirlenmesinin kolaylaştırılması,
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‒

Kamu programlarının meşruiyetini ve kabul edilebilirliğini güçlendirmek,
politikaların uygulanmasını kolaylaştırmaktır.
Taşkın zararlarını önleme planlamalarında mühendislik konularını sosyolojik

etkileri ile çalışmak oldukça önemlidir. Taşkın riskine ve taşkın erken uyarı sistemlerine
yönelik farkındalığın arttırılması, taşkına karşı direncin arttırılmasının en önemli
bileşenlerindendir. Taşkın farkındalığının arttırılması, riskleri arttıran ve azaltan
faaliyetlere ilişkin halkın bilinçlendirilmesini de içermektedir ki bu da taşkına yönelik
önlemlerin etkin olmasında çok önemli bir faktördür. Taşkın risk farkındalığı ve taşkın
erken uyarılarına zamanında ve etkili tepki verme eğilimi ülkelerin gelişmişlik düzeyine
bağlı olduğu kadar, afete maruz kalan insanların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi
özelliklerine de bağlıdır. Resmi ya da resmi olmayan herhangi bir uyarıya maruz kalan
kişilerin bu durum karşısında nasıl davranması gerektiğini bilmemesi, uyarıya tam
güvenmeyip çevreden onay beklemesi ve uyarının kendisi için geçerli olmadığını
düşünmesi gibi nedenlerden dolayı zamanında harekete geçilemeyebilir. Bu da taşkın
zararlarının çok daha ciddi boyutlara ulaşmasına sebep olur (Anılan ve Yüksek, 2017).
Akarsu çevresindeki arazi sahipleri ve çiftçiler taşkın riski yönetiminde ana
aktörlerdendir. Taşkınlarda ürünlerinin zarar görmesi, arazilerinin kirlenmesi ve diğer
olumsuz etkilerden en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar. Ancak yeni “Doğayla
Birlikte Çalışma” kavramı kapsamında çiftçiler, taşkının doğanın döngüsünde doğal bir
olay olduğunu, doğanın kendini yenilemesinde ve tarım arazilerinin beslenmesinde
önemli bir rol oynadığını bilmek ve artan kuraklık riskiyle baş edebilmek için zirai
ekosistemlerini mevcut akarsu çevresi ekosistemine katkı verecek şekilde planlamak ve
yönetmek zorundalar. Bu amaçla bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
Mevcut Durumda Yapılan Farkındalık Faaliyetleri:
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü proje çalışmaları kapsamında kurum/kuruluş
temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve akademisyenlerin katılımı ile düzenli
aralıklarla yönlendirme toplantıları ve koordinasyon toplantıları düzenlemektedir.
Projelerde üretilen veriler ve raporlar kamunun kullanımına web adresinden
sunulmaktadır. Ayrıca sosyal medyada gelişmeler güncel olarak paylaşılmakta olup
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bülten, makale, yayın ve sunumlar ile çalıştay, seminer gibi etkinliklere aktif katılım
sağlamaktadır.
İlkokul ve ortaokullarda uygulanan zorunlu Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Sosyal
Bilgiler, Türkçe, Matematik, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük, Görsel Sanatlar, İngilizce, Teknoloji ve Tasarım ile seçmeli
Çevre Eğitimi, Bilim Uygulamaları, Matematik Uygulamaları, Medya Okuryazarlığı
dersi öğretim programlarında iklim değişikliği, kuraklık, su tasarrufu, suyun önemi,
sürdürülebilir kalkınma, kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm, doğal afetler,
çevre sorunları ve çevreyi koruma, biyoçeşitlilik, iklim ve hava olayları vb. kazanım ve
açıklamalara yer verilmiş ve konular öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan
ders kitapları, öğretim materyalleri, dijital içeriklerde etkinlik, metin ve görsellerle
desteklenmiştir
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2012 yılından günümüze kadar kadın çiftçi
eğitimlerinde, 2013 yılından günümüze kadarda Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi
kapsamında talep doğrultusunda bilinçli sulama ve modern sulama sistemlerinin
kullanımı ve yaygınlaştırılması amacıyla eğitimler düzenlemiştir.
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından iklim değişikliği
ile ilgili yürütülen projelerin tanıtımı ve sonuçlarının paylaşımı için raporlar ve yayınlar
ilgili kullanıcılara (üreticilere, birliklere, kamu kurumlarına ve STK ) iletmekte,
TAGEM bünyesinde yer alan 48 adet araştırma enstitüleri tarafından tarla günleri ile
çalışma bölgelerinde üreticilere bilgi aktarımı yapılmaktadır. Yine hem kurumsal web
sayfasında (TAGEM) ve hem de elektronik e-bültenler ile tüm kurumlara, üniversitelere
AR-GE faaliyet ve çıktıları iletilmektedir. Ayrıca sosyal medyadan da (facebook ve
twitter) farkındalık ve bilgilendirme için yayınlar ve bilgiler gerçekleştirilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanına giren konularda Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı, çiftçi eğitimi, tarımsal yayım, danışmanlık ve hizmet içi eğitim
hizmetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerinin geliştirdikleri tarımsal yeniliklerin
çiftçilerimize ulaşmasının ve uygulanmasının sağlanması, yeniliklere açık genç nüfusun
tarımsal üretime kazandırılması, etkin ve verimli sulama sistemlerinin kullanımının
yaygınlaştırılması, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede farkındalık oluşturma ve
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bilinçlendirme, iyi tarım uygulamaları ve nitrat kirliliğinin önlenmesi konularında
eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Eğitim ve yayım faaliyetleri esnasında
elektronik, görsel ve basılı materyaller kullanılarak AR-GE sonucu elde edilen yenilikle
ve gelişmeler tanıtılmakta ve gerçekleştirilen faaliyetlerin daha etkili ve sonuçlarının
sürdürülebilir olması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Çiftçiler üzerinde tarımsal
kuraklıkla ilgili konularda güçlü bir farkındalığın yaratılması amacıyla sulama
sistemlerinin tasarımında son teknolojileri yakından tanımaları ve uygulamada
karşılaşılan sorunların çözümü için tarım fuarlarına katılımları sağlanmaktadır.
Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, sulamanın önemi,
basınçlı sulama sistemlerinin avantajları, tarımsal kuraklıkla mücadele ve sulama
randımanının artırılması gibi konularda bilgilendirilmelerini sağlanmak amacıyla
çalıştay, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerince sulama,
kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahı vb. kuraklık ile ilgili konularda yürütülen araştırma
projelerinden elde ettikleri sonuçları demonstrasyonlar ve tarla günleri etkinlikleri ile
çiftçilere ulaştırılmakta ve böylelikle tarım kesiminde üretim yapan çiftçilerin kuraklık
konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmakta ve kuraklık ile mücadele eylemlerine
katılmalarına katkıda bulunulmaktadır.

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi ve Uyum Grubu Çalışma Belgesi

32

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ VE UYUM ÇALIŞMA GRUBU

DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ VE UYUMA İLİŞKİN DARBOĞAZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tablo 1- İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyuma İlişkin Darboğaz ve Çözüm Önerileri
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

DARBOĞAZLAR

1. Kayıp ve kaçaklar asgariye indirilmelidir. Belediyelerin sorumluluğunda olan yerleşim yerleri
içme-kullanma suyu şebeke hatlarındaki kayıp kaçak oranının büyükşehir ve illerde 2023 yılı
hedefi olan %30 seviyesine ilçe ve beldelerde ise %35 seviyesine çekilmesi sağlanmalıdır.
2. Toprak ve bitki su ihtiyaçları net hesaplanarak, suyu kaynaktan tarlaya açık sistemler yerine
basınçlı borulu sistemlerle götürerek, tarla içinde halihazırda uygulanmakta olan salma (vahşi)
A. İçme suyu ve sulama şebekesi iletim
ve

dağıtım

hatlarında

kaçaklar mevcuttur.

kayıp

ve

sulama yöntemlerini peyderpey terk ederek ve basınçlı yağmurlama veya damla sulaması
yöntemlerine bir an evvel geçerek ülkemizin yıllık su tüketimi miktarında en büyük paya sahip
olan %77 oranındaki sulama suyu miktarında azaltıma gidilebilir.
3. Su temini tesislerinin iklim değişimi etkilerine dirençli hale getirilmesi sağlanmalıdır.
(Türkiye’deki su arıtma tesisleri 1950lerin tasarımlarını kullanmaktadır. Bu tasarımlar iklim
değişikliği problemlerine duyarlı ve uyumlu değildir. Bu durum ekonomik ve doğal kaynak kaybı
oluşturmaktadır. Bu tesislerin verimliliğinin arttıran ve aynı zamanda insan sağlığı açısından
olumsuz etkileri azaltan yeni arıtma tesisleri tasarımları geliştirilmiş ve bu tasarımlar ülkemizde
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DARBOĞAZLAR

patentlenmiştir. Bu tasarımları kullanan Avrupa Birliği üyeleri su arıtma tesislerinin yenilenme
projelerini Yeşil Mütabakat ortamında başlatmıştır. Bu tür uygulamalarım memleketimizde de
yapılması gereklidir. Bu tesisler güncellenmeli ve daha verimli ve iklim değişikliğine daha
duyarlı hale getirilmelidir)
4. Su kaynaklarının yönetiminde sınırsız talepler değil sınırlı su kaynaklarının yönetimi esas
B. İklim

değişikliği

potansiyelinde

neticesinde

ülkemizde

su

alınmalıdır.

%20-30 5. Havzalar arası su transferine çok istisnai haller dışında izin verilmemesi her havzaya dair

azalma beklenmektedir.

planlamaların (tarım, şehirleşme vb) o havzanın su kapasitesine göre yapılması gerekmektedir.

C. Tarımsal ürün seçimi politikasında 6. Özellikle su sıkıntısı olan havzalarda yerel iklim şartları ve beklenen iklim değişikliği etkileri
iklim değişikliği projeksiyonları göz

göz önüne alınarak; toprak yapısı-iklim-gıda ihtiyacına paralel olarak seçilecek uygun ürün

önünde

deseni planlanmalıdır. Tarımsal destekler, su sıkıntısı olan havzalarda suya daha az ihtiyaç

bulundurulmamaktadır.

Ekonomik olarak sulanabilir tarım

duyan ürünlere verilmelidir.

arazisi bugünkü teknoloji şartlarının 7. İl tarım müdürlükleri ekilen ürünleri fizibilite raporlarında yazılı olan bitki desenine uygunluğu
gelişmesiyle birlikte artabilecek ya da

yönünden denetim yapmalıdır.

ekim alanlarındaki daralma nedeniyle 8. Ekonomik olarak sulanabilir tarım arazisi alanı revize edilmelidir.
azalabilecektir.

9. Birden fazla ortak fayda sağlama potansiyeline sahip uyum seçenekleri dikkate alınmalıdır.
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DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
10. Gri su kullanımının ve yağmur suyu hasadının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli
çalışmalar yapılmalıdır.
11. Yeni yapılan binalarda, büyük otellerde, büyük sitelerde, alışveriş merkezlerinde iki şebeke
yapılarak, lavabo, banyo, çamaşır vb. suların ayrı toplanması, arıtılarak gri su olarak tuvalet
sifonlarında kullanılmasının yasal zorunluluk haline getirilmesiyle %50’ye varan su tasarrufu
sağlanarak çözüme katkı sağlanabilecektir.

D. Atık suyun yeniden kullanımı, geri 12. Arıtılmış atık suların sulamada kullanılması için depolama yapılması, böylece tarım ve peyzaj
kazanımı yeterli seviyede değildir.

alanlarının sulanması, arıtılmış atık sular ile çevresel besleme yapılması ve sanayide tekrar
kullanılmasına dönük yasal düzenleme yapılarak zorunluluklar getirilmesi gerekmektedir.
13. Kullanılmış suların yeniden kullanılması için mevzuat ihtiyaçları giderilmeli, havzalarda tarıma
göre su talebinden vazgeçilerek, su arzına göre tarımsal planlama yapılmalıdır.
14. Elde edilecek tasarruf neticesinde çözüme katkı sağlanması amacıyla büyükşehirlerdeki tüm
yeşil alanların sadece arıtılmış atık su ile sulanma zorunluluğun yasal düzenlemeyle
getirilmelidir.

E. Aşırı

çekim ve

iklim değişikliği 15. Tüm sondaj kuyularına sayaç taktırılmalıdır.

gerekçeleriyle yeraltı su seviyeleri 16. Tahsisi aşan su tüketimlerine yönelik cezalar artırılmalıdır.
düşmektedir. İzinsiz kuyular nedeniyle 17. Az su tüketen bitki desenlerine teşvik verilirken çok su tüketenlere verilmemelidir.
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DARBOĞAZLAR

yeraltı suyu denetimi güçleşmekte, 18. İzinsiz kuyu açtıran şahıslara da Türk Ceza Kanunu hükümlerince işlem yapılmalıdır.
yeraltı

suyu

seviyeleri

emniyetli 19. Yeraltı suyu tahsisleri süreli olmalıdır.

seviyelerin altına düşmekte, enerji 20. Obrukların yoğun olduğu yerler tespit edilip bu bölgelerde yeraltı suyu tahsis edilmemeli, bu
durum imar planlarında dikkate alınmalıdır.
maliyeti artmakta, karstik alanlardaki
21. Yeraltı suyu ölçümlerinin temsiliyetinin arttırılması ve sürekliliğinin iyileştirilmesi için
obruk oluşumları can ve mal
çalışmalar yapılmalıdır.
emniyetini tehlikeye atmaktadır.
22. İklim değişikliği ve su kaynaklarına etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan hidrometeorolojik ve yeraltı suları verilerinde sürekliliğin ve yeterli temsiliyetin sağlanması yönünde
çalışmalar gerçekleştirilmelidir
F. Kurum/kuruluşların plan, program ve 23. İklim değişikliği ve uyum ile doğrudan ilgili mevzuat hazırlanmalıdır.
stratejilerinde yer alan faaliyetler iklim 24. Ulusal Su Kanunu’nun iklim değişimi etkilerini de içerek şekilde yasalaştırılması sağlanmalıdır.
değişikliği

etkileri

göz

önünde 25. Kurum/kuruluşların plan, program ve stratejilerinde yer alan faaliyetlerin, iklim değişikliği

bulundurularak belirlenmediğinden ve

etkileri göz önünde bulundurularak belirlenmesi yasal zorunluluk haline getirilmelidir.

bu eylemler yasal zorunluluk haline 26. İklim değişikliğinin muhtemel etkilerine ilişkin önlemler ilgili kurumların stratejik plan ve
getirilemediğinden,

uyum

programlarında yer almalı ve uygulama izlenmelidir.

faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde 27. İklim değişikliğine uyum konusunun ülke politikası bazında ele alınarak kırılgan sektörlerin
gecikmeler yaşanmaktadır.

daha dirençli hale gelmesi sağlanmalıdır.
28. Yatırım planları öncesinde bahse konu yatırımın iklim değişikliğine etkisi ya da iklim
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
değişikliğinin söz konusu yatırıma ilişkin etkilerinin değerlendirilmesinin yapılmasının yasal bir
zorunluluk haline getirilmelidir.
29. Alt ölçekli planlarda (İmar Planları, İçmesuyu Havzaları Koruma Planları vb.) iklim
değişikliğine duyarlılık gözetilmelidir.
30. Su Kanunu, Tabiat ve Biyolojik Çeşitlilik Kanunu, İklim Kanunu vb. kanunlar iklim değişikliği
ve kuraklık meselesi ve bunun toplumsal maliyeti göz önünde bulundurularak ve kullanımı değil
korumayı önceliklendirecek şekilde yasalaşmalıdır.
31. Mekansal planların uzun vadeli öngörülerle hazırlanması, proje bazlı değişikliklere izin
verilmemesi gereklidir.
32. Mevzuatın oluşturulacak üst politikalara uygun hale getirilmesi ve birbirleri ile uyumlu
olmalarının sağlanması gereklidir.
33. Arazi Kullanım Planları bir an önce hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir.
34. Yasal düzenlemeler ile büyük ovaların tarım dışında her türlü faaliyetten korunmalarının
sağlanması gerekmektedir.
35. Tarım ve Orman Bakanlığı hazırlamış olduğu kuraklık planları, nehir havza yönetim planları
gibi planlara da bağlı kalarak su varlıklarını korumalıdır. Diğer Bakanlıkların izin taleplerini
reddetmelidir.
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DARBOĞAZLAR
G. BMİDÇS’nin

ülkemizdeki

yansımasının uyumdan çok azaltım
hedefleri üzerinde olması nedeniyle
kurumlarda iklim değişikliğine uyum

36. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası’na yapılacak bildirimlerde uyum
konusunda da taahhütler verilmelidir.

ile ilgili çalışmalar yetersizdir.
37. Uygulama seçimlerinin ve önceliklendirilmesinde sürdürülebilir gıda üretimi, gelişmiş ve
sürdürülebilir orman yönetimi, toprak organik karbon yönetimi, ekosistem koruma ve arazi
restorasyonu, ormansızlaşma ve bozulmanın azaltılması ve gıda ve su kaybı ve israfının
azaltılması gibi çoklu fayda projelerinin getireceği avantajların göz önünde bulundurulması ve
H. Turbalıklar,

sulak

alanlar,

mera

tercihlerin bu avantajları göz önüne alarak yapılması gereklidir.

alanları, mangrovlar ve ormanlar gibi 38. Tüm iklim değişikliğine uyum çalışmaları kurumlar arası komisyonlar aracılığı ve bağımsız
yüksek karbonlu ekosistemler etkin

deneticiler ile Doğa Temelli Çözümler (DTÇ) ve Doğa ile Yapım (DiY) prensiplerine uygun bir

korunmamaktadır.

şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi gereklidir.
39. DTÇ ve DiY prensiplerine dayalı uyum seçenekleri izlenebilir ve sürekli denetlenebilir bir
şekilde kısa süreli zaman aralıklarında (max 5-6 sene) uygulanmalıdır. Bunun için sürekli ve
kaliteli veri toplanması ve buna bağlı olarak havza bazında dinamik sistem analizi modellerinin
geliştirilmesi gereklidir. Geliştirilen Sistem Analizi modelleri DTÇ ve DiY uygulamalarının
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verimliliğini ölçme ve elde edilen gelişmeleri iklim değişikliğine uyum çalışmalarını denetleme
açısından gereklidir.
İ. Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliğine
Uyum Stratejisi ve Eylem Planında yer
alan

eylemler

yeteri

kadar

uygulanabilir, ölçülebilir ve izlenebilir
nitelikte değildir.
J. İklim

değişikliği,

kuraklık,

40. Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı revize edilmelidir.
41. Gerçekçi ve somut eylemler içeren yerel iklim eylem planları oluşturulmalı, var olan yerel iklim
eylem planları aynı doğrultuda güncellenmelidir.
42. Ulusal ve yerel eylem planlarının etkin takibi için gerekli altyapının kurulması sağlanmalıdır.

su 43. Kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülük

varlıklarının nicelik ve nitelik olarak

edebilir. Riskler ve yapılması gerekenler konusunda yukarıda bahsi geçen tüm kurumları

korunması bir üst politika haline

bilgilendirmeli ve riskleri açıkça aktarmalıdır. Hazırlamış olduğu kuraklık planları, nehir havza

getirilmemiştir,

yönetim planları gibi planlara da bağlı kalarak su varlıklarını korumalıdır. Diğer Bakanlıkların

kurumlar

kendi

önceliklerine göre hareket etmektedir.
Kurumlar

arası

izin taleplerini reddetmelidir.

öncelikler 44. İklim Değişikliği konusu hava şartlarına göre gündeme alınmayıp farkındalığının her zaman için

çatışmaktadır. Kamu kurumları ve

korunması ve kısa, orta ve uzun dönemli ülkesel olabilecek projeksiyonların yapılması

sektörler arasında iklim politikaları

gerekmektedir.

hususunda
vardır.

koordinasyon

ihtiyacı 45. Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği Uyum Politikaları Kurulu adı altında bir üst kurul
oluşturulması ve konunun uzmanlarının bu kurulda yer alması gerekmektedir.
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46. İklim ve su politikaları konusunda, kamu kurumları, bakanlıklar ve yerel yönetimler arasında
koordinasyonun iyileştirilmesi, yerel yönetimlerin bu konularda temel bileşenlerinden biri
olması sağlanmalıdır.
47. Kurumlar ve sektörler arası uyum ve uzlaşmanın sağlanması ve bu ortamın bağımsız kişi
ve/veya kurumlar tarafından denetlenmesi ve koordine edilmesi gerekmektedir.
48. Kurumlar arası diyaloğun arttırılması, ortak kazançların belirlenmesi ve takaslarda görüş
birliğine varılması gereklidir.
K. Uluslararası iklim fonlarının ülkemize
açık

olmaması

iklim

değişikliği

konusundaki çalışmalarının kapsamını 49. Uluslararası iklim fonlarının kullanılmasına yönelik çalışmalar arttırılmalıdır.
ve

hızlandırılmasını

olumsuz

etkilemektedir.
L. İklim değişikliğinin etkilerini tüm 50. İklim değişikliğinin etkilerini tüm boyutları ile ele alacak bir Ulusal İklim Araştırma Enstitüsü
boyutları ile ele alacak bir araştırma

kurulmalıdır.

enstitüsünün olmayışı iklim değişikliği 51. Tüm kurumların kolayca ulaşabileceği güncellenebilir ortak bir iklim (veri ve bilgilerin yer
ile

ilgili

olamamasına

araştırmaların
ve

güncel

aldığı) portalı kurulmalıdır.

sürekliliğinde 52. AR-GE çalışmaları için kolay ulaşılabilecek özel iklim fon/bütçesi ayırılmalıdır.
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DARBOĞAZLAR
aksamalara sebebiyet vermektedir.
M. İklim değişikliğinin etkileri hususunda
farkındalığın

yeterince

oluşmamış 53. İklim değişikliği ve uyuma yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmeli ve kamuoyu bilincinin

olması gerekli tedbirlerin alınmasını

yükseltilmesi için çalışmalar arttırılmalıdır.

engellemektedir.
N. İklim değişikliğinin orman alanlarına
etkisine ilişkin projeksiyon/modelleme 54. İklim değişikliğinin su kaynakları ve ormanlara ve bunun gıda güvenliği ve insan sağlığı
çalışmalarının

az

olması,

orman

alanlarının yönetimi ve ormancılık
faaliyetleri

açısından

üzerindeki etkilerine (bulaşıcı hastalıklar, yetersiz beslenme, içme suyu kalitesi vb.) ilişkin daha
fazla sayıda araştırma yapılmalı, bu etkiler daha sıklıkla izlenmeli ve önlemler belirlenmelidir.

iklim 55. Ormancılık ve turizm sektörlerinde yapısal uyum faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için eylem

değişikliğinin göz ardı edilmesine

planları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

neden olmaktadır.
O. Ülkemizde gerçekleştirilen bölgesel
iklim
yalnızca

modeli
tek

simülasyonlarında 56. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri ve uyum kapsamında kullanılan modellerinin
bir

model

yazılımı

(RegCM)kullanılmış olup, bu durum
karşılaştırılabilir

sonuçların

geliştirilmesi, daha fazla sayıda küresel iklim modeli kullanılması ve elde edilen verilerle
modellerin kalibrasyonu sağlanmalıdır.

elde
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edilememesine sebep olmaktadır.
P. İklim değişikliğinin su kaynaklarına
etkisinin belirlenmesinde kullanılan
altlıkların

(arazi

kullanımı,

bitki 57. İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin belirlenmesinde kullanılan altlıklar (arazi

örtüsü, CORINE verileri vb.) güncel

kullanımı, bitki örtüsü, CORINE verileri vb. ) güncel hale getirilmelidir.

olmaması çalışmaların doğruluğunu
olumsuz etkilemektedir.
Q. Uyum

faaliyetlerinin

analizlerinin
faaliyetlerinin

fayda/maliyet

bulunmaması

uyum

önceliklendirmesinde

eksikliklere; personelin kapasite ve
sayısının yetersiz olması planlamaların
hazırlanması

ve

58. Su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetleri havzalar özelinde detaylı bir şekilde
planlanmalı, önceliklendirilmeli ve sosyo-ekonomik analizleri yapılmalıdır.

uygulanmasında

aksamalara yol açmaktadır.
R. İklim değişikliğinin deniz seviyesi 59. İklim değişikliğinin deniz seviyesi değişimlerine, kıyı alanlarındaki kıyı ve tatlı su kayıplarına
değişimlerine

etkisinin

tespit

gelecekteki muhtemel etkisi tespit edilmelidir.

edilememesi; deniz ve kıyı alanları 60. Deniz ve kıyı alanları yönetimine iklim değişikliğinin etkileri ve uyum konusu entegre
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yönetiminde

problemlere

yol

edilmelidir.

açmaktadır.
S. İklim değişikliğinin etkileri ve uyum
çalışmaları/araştırmalarının
olarak

paylaşıldığı

güncel

tüm

kamu

kurum/kuruluşları, sanayi sektörü, iş
ve

işveren,

öğrenci

üniversiteler,
belediyeler,

konseyleri,

akademisyenler,
basın

mensupları,

araştırma firmaları, dernekler ve sivil
toplum kuruluşlarının dahil edildiği
aktif

bir

platform

61. İklim değişikliğinin etkileri ve uyum çalışmaları/araştırmalarının güncel olarak paylaşıldığı tüm
kamu kurum/kuruluşları, sanayi sektörü, iş ve işveren, öğrenci konseyleri, üniversiteler,
akademisyenler, belediyeler, basın mensupları, araştırma firmaları, dernekler, sivil toplum
kuruluşlarının dahil edildiği çoklu katılımının olduğu aktif bir platformun (portalın)
oluşturulmalı ve sürekli bir (SMS vs.) haberleşme sağlanmalıdır.

eksikliği

bulunmaktadır.
T. Su kaynaklarının uzun süreli, güvenilir 62. İlgili kamu kurum ve kuruluşları su varlıklarının nitelik ve nicelik bakımından durumlarının
ve etkili bir şekilde incelenmesi ve

tespiti ve geliştirilmesine yönelik mekanizmalar oluşturulmalı ve verilerin şeffaf bir şekilde

geliştirilmesi için yapılan miktar ve

paylaşıldığı platformlar kurulmalıdır.
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kalite gözlemleri yeterli değildir.

63. Saha veri toplama istasyon ve diğer benzer çalışmalarının optimizasyon ve yapay zeka
sistemleri kullanılarak dijitalleştirilmesi. Toplanan veriler dijital ortamda depolanmalı ve açık
kaynak olarak sunulmalıdır.
64. Sucul istilalara özel ilgi göstererek, iklim değişikliği konusunda yerel paydaşların farkındalığı
artırılmalıdır. Çalıştaylar ve güncellenmiş bir web sayfası aracılığıyla sucul ekosistemlerin

U. İklim değişikliği konusunda sucul

değeri hakkındaki bilgileri derinleştirmek için yerel ölçekte yeni araştırma/proje ve politika

istilalar özelinde yerel paydaşların

yapıcıların katılımı teşvik edilmelidir. Sucul ekosistemlerin değeri ve NN/I-Sp ve iklim

farkındalığı yeterli seviyede değildir.

değişikliğinin oluşturduğu tehdide (toplum içindeki bilgi tabanının genişletilmesi) ilişkin görüş
ve davranışları değiştirmeye yönelik kamu kampanyası aracılığıyla sonuçlar vatandaşlar ve
paydaşlarla paylaşılmalıdır. Sucul Yabancı/istilacı türlerin raporlanması ve örneklerinin
toplanması için yurttaş-bilim adamları (Citizen_Science) eğitimi yapılmalıdır.

V. Kalkınmayı

önceliklendiren

kamu 65. İklim değişikliği, su kıtlığı, kuraklık, sulak alanların kayıplarının yarattığı riskler tüm kamu

yararı anlayışının hakimiyeti, iklim

kurumlarınca ciddiye alınmalı ve politika, mevzuat ve uygulamalar bakımından gerekli

politikaları, su varlıklarının nitelik ve

değişiklikler hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Bunun toplumsal maliyeti de hesaba katılarak

nicelik bakımından korunmasına dair

Türkiye tüm politikalarında iklim değişikliği ve su meselesini önceliklendirmelidir.

politikalar

ekonomik

gelişmenin 66. Tarım ve Orman Bakanlığı tüm Bakanlıkları ve ilgili kurumları konunun ciddiyeti bakımından

önünde bir engel olarak görülmektedir.

uyarmak ve öncü görevi üstlenmek durumundadır. Öncelikle tarım politikalarında iklim ve su
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kıtlığı ve kuraklık meselesi göz önünde bulundurularak köklü değişiklikler yapılmalı ve enerji,
sanayi, imar gibi konular için Bakanlıktan talep edilen izinler içinde bulunduğumuz mevcut
durum da göz önünde bulundurularak reddedilmelidir.
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TAŞKIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DARBOĞAZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tablo 2- Taşkın Yönetimine İlişkin Darboğaz ve Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR
1. Taşkın riski yönetimi ile ilgili veriye
ulaşmadaki zorlukların giderilmesi ve
verilerin doğru ve uygun kullanımı,
2. Havzayı enine geçen bir ulaşım
yolunun dolgusu bir tür bariyer görevi
yapmakta, havza boyunca geçen
ulaşım yollarıysa taşkın alanlarını ve
akışı
daraltarak
sınırlamakta
dolayısıyla
taşkının
zararını
arttırmaktadır. Ülkemizde sadece
karayolu, demiryolu köprüleri ve
menfezlerinin taşkın zararını arttıran
ana faktörlerden olduğu kabul ediliyor
olması ve sorunun sadece taşkın
suyunun tabliye altından geçişine
indirgenmesi
3. Yağış sıklığının azalması ile azalan
yüzeysel akışlar sonucunda kuruyan
akarsu ana yataklarına ve taşkın

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Verinin bilgiye dönüştürülebilmesi için kurumlar arası ve araştırmacılara yönelik bilgi
paylaşımından kaçınılmaması ve araştırmalara yönelik kaynak ayrılması ve ortam oluşturulması

Bu durum ulaşım mühendisliği ile uğraşan inşaat mühendislerinin farkında olmadığı bir durum
olmasından dolayı bu tür projelerin yukarıda bahsedilen yönden de incelenmesi ve analiz edilmesi

Derelerin kuru olması durumunun geçici olduğu göz önünde bulundurularak dere yataklarına
işgaller ve müdahaleler engellenmeli. Bu derelerde her an için taşkın olma ihtimalinin göz önüne
alınması
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yataklarına müdehalenin artması
-2100 yılına kadar olan projeksiyonları ve karşı önlemleri 20 şer yıllık periyotlara bölmek
ve yeni veri geldikçe ve teknoloji geliştikçe projeksiyonları ve modellemeleri güncellemek de
belirsizliği kısmen azaltabilecektir. Bu bağlamda yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarının
desteklenmesi ve bu çalışmalara veri akışının sağlanması verinin bilgiye dönüştürülmesinde katkı
sağlayacaktır.
4. 100 yıl ve üzeri yağış ve akış
- Bir diğer yöntemse olası tüm ekstrem sıcaklık ve ekstrem yağış olasılıklarını dikkate alan
verilerinin azlığı bu periyotlar için
geçerli
tahminlerin
belirsizliğini projeksiyon sonuçlarından elde edilmiş hidrograflarla ve deniz seviyeleriyle çalışmak gereklidir.
arttırması ve iklim değişikliğinin
yagış-akış
üzerindeki
etkisinin
-Bu yöntemlere ek olarak iklim değişiklinin sebep olacağı en ekstrem duruma odaklanarak
belirsizliği
pik debideki artışı bulmak (İngiltere’nin tercih ettiği yöntemdir, pik debinin %20 arttığını
görmüşlerdir) veya Taşkın riski ön değerlendirmesinde kullanılan alüvyon sahalarda su kotunu 1m
yükselterek olası taşkın sahalarını tespit ettiğimiz yöntemde olduğu gibi tahmin modellerindeki
belirsizlikler azaltılıncaya kadar farklı pik debi artış senaryolarını çalışarak (örneğin pik debileri ön
kabulle %10, %20, … Arttırmak) risk değerlendirmesi yapmak olabilir.
Ancak bu yaklaşımlar yine de arazi kullanımı değişimlerini, global ekonomik ve politik
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eğilimleri ve bunlara bağlı belirsizlikleri de dikkate almak zorundadır.

5. Baraj, seddeleme, kanallaştırma vb
geleneksel taşkın tedbirleri taşkını
engelleme veya bir an önce Temel amacı taşkını uzaklaştırmak değil kontrollü bir şekilde yönetmek olan yapısal yöntemler
uzaklaştırma üzerine geliştirilmiş tercih edilmeli. Zira hızlıca geçip gitmesi için uğraştığımız taşkın suyu bize lazımdır ve muhafaza
yapısal önlemleri içeren kavramlardan edilmelidir.
oluşmaktadır. Ancak, bu çabalar
kuraklık riskini dikkate almamaktadır.
- Ekosistemlerin ve yeşil altyapının iklim değişikliğine uyum sağlamada önemli rolü vardır. Bu
amaçla fiziksel altyapıya odaklanmak yerine “doğayla birlikte çalışmak” fikri benimsenmelidir.
“doğayla birlikte çalışmak” ekosistemleri ve taşkınlarla olan ilişkisini tanımakla, taşkın sularını
doğada depolamakla, yavaşlatmakla ve bununla ilgili nehir sistemlerini güçlendirmekle, nehirlere
doğal davranışlarını geri kazandırmakla ilgili kavramları içerir.
6. İklim
değişikliğinin
taşkınlar
üzerindeki olumsuz etkilerine uyum
-Geleneksel olan yöntemler kısmen terk etmek ve yeni yaklaşımlar geliştirerek taşkın en az zarara
sağlamada
geleneksel
önlemlerin
neden olacak şekilde kontrollü bir şekilde doğayla birlikte yönetilmek ve aynı zamanda ani
yetersizliği ve Doğayla uyumlu taşkın
taşkınlarla geçip giden suyu depolanmak
yönetim sistemlerinin azlığı
Amaç taşkınlarla mücadele etmek değil, taşkınları ”DOĞAYLA BİRLİKTE YÖNETMEK”
olmalıdır.
-Yeşil kentsel Altyapılar (Green Infrastructures) olarak adlandırılır ve çoklu fayda sağlayabilen
düşük maliyetli en iyi çevreci çözüm sistemlerin geliştirilmeli ve Havza bazlı çalışmalarla

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Grubu Çalışma Belgesi

48

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ VE UYUM ÇALIŞMA GRUBU

DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

parçalanmış ekosistemler yeniden birbirine bağlanmalı ve biyoçeşitlilik açısından zengin alanların
restore edilerek ekosistemlerin güçlendirilmeli
Yapısal olmayan ve ekolojik bakış acısı içeren yaklaşımları dört ana başlık altında toplanabilir.
1.
Ormanlaştırma faaliyetleri
Akarsu çevresi ormanlaştırma faaliyetleri (Riperian vegetation/forest) :
Bu faaliyetin kapsamı akarsu çevresi potansiyel alanlarda orman ve bitki örtüsünün geliştirilmesi
ve çıplak alanların ormanlaştırılması olarak tariflenebilir. Bu alanların yüksek su tutma kapasitesi
nedeniyle akarsularda yaz aylarında düşük akımlar düzenli olarak devam edebilmekte hatta
artabilmektedir. Ancak taşkın pikini azaltma etkisi düşük seviyelerde kalmaktadır.
Çıplak alanların ormanlaştırılması:
Bu faaliyetin genellikle yukarı havza kesimlerinde arazi eğiminin %10’dan büyük alanlarda
7. Havza bazlı doğal taşkın yavaşlatma yapılması etkisini arttırmaktadır. Araştırma sonuçları yeni orman alanlarının ortalama akışları
ve yönetme önlemlerinin yetersizliği
düşürdüğünü ve taşkın piklerinde %10’lara varan azalmaya sebep olduğunu göstermektedir.
2.
Yeşil altyapı faaliyetleri
Şehir içi yüzeysel akışı azaltmak için suyu yeraltında depolamak ve doğal sisteme gecikmeli olarak
vermektir. Potansiyel Yeşil kentsel altyapı çalışmalarının şehir içinde %50 oranında
gerçekleştirilmiş olması durumunda düşük akışların %20 kadar arttığı, taşkınlarınsa %10 kadar
azaltılabildiği görülmüştür.
3.
Zirai faaliyetler
Mera alanları
Mera alanlarının korunmasını kapsayan bu faaliyet sayesinde büyük ölçüde ot ve bitki
örtüsüyle kaplı olan bu alanlar yüksek su depolama yeteneğine sahiptir.
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Zirai Uygulamalar
Zirai uygulamalarla ekili olmayan tarımsal alanların değerlendirilmesi ve ekili alanlarda uygun
zirai çeşidin uygulanmasıyla zeminin hidrolik kabiliyeti geliştirilebilir. Bu tür uygulamalarla düşük
akışların %15 e kadar taşkın piklerinin ise %10 kadar azaltılabildiği ilgili çalışmada gösterilmiştir.
4.
Depolama faaliyetleri
Sulak alanlar

Sulak alanların ortalama akışa veya düşük akışlara çok faydası olmamakla birlikte taşkın piklerini
düşürmede oldukça etkindirler.
Yeniden Mendereslendirme
Mendereslenmelerin olduğu bölgede eğimler oldukça yataylaştığı için akım hızları düşmekte ve
menderesli bölge taşkın sularının birikmesine neden olarak bir tür taşkın geciktirici bölge olarak
çalışmaktadır. Bu uygulamayla küçük ve orta büyüklükteki nehirlerde pik debideki azalma %15
leri bulabilmektedir. Bu alanda depolanan sular zamanla düşük alışlara katkı yapmakta ve düşük
akışları %15 kadar arttırabilmektedirler
Biriktirme Havuzları, Alanları ve Cepleri
Biriktirme havuzları havza yüzeyi boyunca veya akarsu güzergâhı boyunca uygun alanlara dizayn
edilebilirler. Temel hedef suyu yakalamak ve biriktirmektir.
8. Taşkın risk yönetimindeki Fayda- -Değerlendirmeyi sadece kısa vadeli Fayda-Maliyet analizi açısından değil kuraklık ve buna bağlı
Maliyet analizlerinin ve uygulama gelişecek riskleride (su ihtiyacındaki ve fiyatındaki değişimler… vb) dikkate alan uzun dönemli bir
tercihlerinin kuraklık riski açısından bakış açısıyla yapmalıyız. Bugün optimum görünmeyen çözümler kuraklık riski arttıkça
yetersiz kalması
uygulanabilir olabilir. Aynı zamanda bu hesaplarda Doğal önlemlerin doğayı, su kalitesini, birçok
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habitatı koruduğu aynı zamanda estetik ve rekreasyona yaptığı katkıda bu hesaplarda dikkate
alınmalıdır.
-Tüm bunlara ilaveten en önemli parametrenin ürün fiyatı değil su miktarı ve su ederi olduğunu
unutmamalıyız.
-İklim değişikliğine bağlı gelişecek kuraklık ve buna riskler bu bakış açısını sürekli zorlayacak ve
gelecekte para ederinden ziyade su ederinin ne olduğu asıl belirleyici parametre olacaktır. Bu bakış
acısı aynı zamanda bu ürünlerin ihraç/ithal edilip edilmemesinin de sorgulanmasını getirecektir

9. Akarsu yataklarında akışın temas ettiği
tüm
yüzeyin
betonlanarak
kanallaştırılmasıyla akarsuyun artık
-Ekolojik ve Yeşil Kentsel Altyapılar (Green Infrastructures) olarak adlandırılan ve çoklu fayda
yeraltı suyuyla ilişkisi kesildiğinden,
sağlayabilen düşük maliyetli en iyi çevreci çözüm sistemleri olan doğal taşkın koruma ve
yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
1-yeraltı suyu yaz ayları boyunca akarsu
tarafından tahliye edilememekte ve
-Doğal taşkın yönetimi önlemlerinin (Yeşil altyapılar) maliyetlerinin "rijit mühendislik"
yağışların başlamasıyla gelişen taşkınların
faaliyetleriyle karşılaştırıldığında çoğu zaman doğal taşkın yönetimi önlemleri hem yatırımlar hem
sedece yüzeysel akışa geçerek taşkın
de bakım maliyetleri açısından daha ucuz olmasının yanı sıra ekosistemleri arasındaki bağlantıyı
piklerini büyütmesi
iyileştiren ve biyoçeşitlilik açısından zengin alanların restore edilerek ekosistemlerin güçlenmesini
sağlayan sistemlerdir
2-ekosistemlerin küçültülerek ve çok
yalıtılmış hale getirilmesi, ekosistemler
arasında parçalanmaların olması ve bu
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zayıflaması

mevcut
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biyoçeşitliliğin

-Yeraltı barajları ile yeraltı suları kuraklık riskine karşı kontrol altına alınmalı ki ana yataklardaki
baz akımlar devam edebilsin ve yeraltı su seviyeleri ulaşılabilir kotlara yükselebilsin. Ancak
10. Kuraklığa bağlı olarak yağışların
yapılmış bir yeraltı barajının nasıl kaldırılabileceği de veya bu barajlarla yeraltı su kotlarının nasıl
azalması ve yeraltı su seviyelerinin
yönetilebileceği şimdiden bilinmeli.
düşmesi neticesinde baz akımların
azalması veya kesilmesi.
-Sınır aşan sulardaki can suyu miktarı kavramı yeniden sorgulanma ve yeraltından devam eden
akışlarda tartışmaya açılmalıdır.
11. Akarsulardan kontrolsüz şekilde kum -Mevcut mevzuatın kum ocaklarına verdiği haklar gözden geçirilmelidir. Mevzuat kum ocaklarının
çakıl alınması neticesinde akarsu yerleşimini köprülere olan uzaklıkla belirlemektedir.
boyunca taban alçalması oluştugundan
dolayı akarsu şevlerinin ve akarsu -Mevzuat akarsudan alınabilecek kum-çakıl miktarının sınırlandırılmasını ve takibini içerecek
yapılarının, köprülerin …vb
zarar şekilde güncellenmelidir.
görmesi ve akarsu morfolojisinin
bozulması
-Kaçak kum-çakıl alımına izin vermeyecek şekilde akarsular uydulardan takip edilmelidir.
12. Şehir geçişlerinde veya kırsal alanlarda
uygulanan beton kanal duvarlarının
şev üst kotundan daha yüksek Bu tür taşkın zararını arttıran kanal yükseltme uygulamalarından kaçınılmalı, kanal genişletme,
yapılması Bu uygulamada temel hedef taban taraması, by-pass hattı yapılması, taşkın geciktirme… vb. gibi uygulamalar tercih edilmeli.
taşkını memba kesimlerinde kanal
içerisine almak ve kanal içerisinde
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tutarak uzaklaştırmaktır. Ancak akarsu
boyunca yüzeysel akışa geçen sular bu
kanala girememekte ve/veya kanalı
terk eden sular tekrar kanala
dönemeyerek taşkına maruz kalınan
süreyi
uzatarak
taşkın
riskini
arttırmaktadırlar.
Kent selleri ile mücadele için şehirlerin sünger şehir olması hedeflemeli:
Bunun için;
1.Yeni veya eski tüm binalarda çatıdan gelen sular geçici olarak ya da devamlı bir şekilde
depolanmalı, asla yağmurla aynı anda yollara su verilmemeli. Yani yağmur suyu hasadı mümkün
olabilecek TÜM binalar için metre kare, yeni vb. şartlar aranmadan geçerli olmalı.
13. Günümüzde daha büyük bir sıkıntı
2.Arnavut kaldırımı gibi su geçirgen yüzeylerin asfalt yüzeylerle değiştirilmesi gibi yanlış
haline
gelen
kent
sellerinin
uygulamalara bir son verilmeli, gerektiğinde asfalt sokaklar tekrar Arnavut kaldırımı vb. su
önlenmesinde
etkili
çözümlerin
geçirgen yüzeylere dönüştürülmeli. Kanalizasyondan bağımsız olan ve yeterli mazgal vb. yağmur
yetersizliği
suyu tahliye sistemi olmayan sokak ve cadde bırakılmamalı. Üstü kapatılmış dereler de giderek ve
her fırsatta acık mecralara dönüştürülmeli.
3.Bütün bunlar için de Şehir İmar Yönetmeliğindeki ilgili maddeler değiştirilmeli.
4.Yeni yağmur suyu drenaj sistemleri gibi tüm altı yapı mutlaka iklim değişikliği ile birlikte artan
yeni yağış şiddetine göre inşa edilmeli. 20-30 sene önceki yağış akış katsayıları artık revize
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edilmeli ve basit mazgalların yerini süper mazgallar ve daha büyük büz kesitleri almalı.
5.Tüm binaların SUBASMAN seviyesi bordur taşına, vb. göre değil oradaki en az 100 yıllık taşın
su seviyesine bağlanmalıdır. Böylece özellikle dere ve taşkın yataklarındaki binalarda sıfır girişli
bina yapılması engellenmeli, kapı-giriş ve bodrum kat pencereleri mutlaka 100 yıllık taşkın su
seviyesinin üzerinde bir seviyede yapılması sağlanmalı ve eski binalar da zamanla buna uygun hale
getirilmeli.
6.Yağmur suyu hasadı, geçici su bariyerleri, sel suyu geçirmez binaların yapımı, bina
yükseltmeleri, sel duvarı/sedde gibi yeni yapısal önlemlerin kullanımının yaygınlaştırılması

14. Su yapılarında hidrolik ve hidrolojik
tasarım aşaması ilk adım olup
mühendislik hidrolojisi teknikleri
uygulanarak hazırlanması en önemli
aşaması olmasına rağmen ülkemizde
lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde mühendislik hidrolojisi
programları henüz başlatılmamış olup
bir
araştırma
birimi
de
bulunmamaktadır.

-Mühendislik Hidrolojisi Lisans ve /veya yüksek lisans eğitimi başlatılmalı
-Taşkın koruma ve kontrol yapılarının hidrolojik tasarım aşamasındaki çalışmaları titizlikle kontrol
edilmelidir.
-Hidrolojik tasarım çalışmalarında kentlere dayalı yöntemlerin uygulaması özendirilmelidir
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15. Taşkın riski yönetiminde geçmişte
yaşanan taşkın afet deneyimlerinin
detaylı analiz edilmesi, değerlendirilip
eski hatalardan ders çıkarılarak
eksikliklerin giderilmesini sağlamak.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Taşkın Kontrol ve Kanunu tesisleri tasarım projelerini yapan, imza eden ve işletilen kamu
kurumlarının eksik ve hataları ilgili uzmanlarla paylaşılmalıdır. Uygulama örneklerinde görüldüğü
gibi, taşkın koruma ve kontrol yapılarının hidrolojik tasarım aşamasındaki çalışmalar titizlikle
kontrol edilmelidir.

Taşkın ve rüsubat kontrol tesislerinin dışında dünyada yeni geliştirilen yenilikçi tip yapıların
kullanımını yaygınlaştırmak, örneğin;
16. Taşkın riski yönetiminde yenilikçi
-- Geçirgen Tersip Bentleri
yapısal önlemlerin geliştirilmesi.
-- Moloz Bariyeri
--Cam Korkuluk
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Tablo 3- Kuraklık Yönetimine İlişkin Darboğaz ve Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Kurumlar arasında koordinasyon ve veri paylaşımında sıkıntıların
yaşanması; bu durumun kuraklıkların muhtemel etkilerinin
Veri paylaşımları hususunda kurumsal işbirliklerinin artırılması
belirlenmesini ve tüm paydaşların katılımıyla etkin bir şekilde
yönetilmesini zorlaştırması.
Kuraklık konusunda ihtiyaç duyulan verilerin tam olarak
2. Kuraklık
çalışmalarında
kullanılan
meteorolojik,
hidrolojik,
listelenmesi ve kurumlar arası işbirlikleri ile veri eksiklerinin
hidrojeolojik ve arazi kullanım verilerinde eksikliklerin bulunması,
giderilmesi
3. Yeraltı suyu ve yüzeysel su gözlem ağlarının yetersiz olması, bu nedenle
Yeraltı suyu ve yüzeysel su gözlem ağının geliştirilmesi
yeraltı suyu ve yüzeysel su varlığının tespitinin ve takibinin güç olması.
4. Kuraklık yönetimi hususunda mevzuat eksikliği; kuraklıkların etkin bir
şekilde yönetimi için kurumların alması gereken tedbirlerin bir yasal
Kuraklık yönetimi hususunda yasal mevzuat geliştirilmesi.
mevzuata bağlanmaması sebebiyle tedbirleri alacak iradenin oluşmasının
zorluğu.
5. Kuraklığın başlamasından sonra alınacak tedbirlerin zararların
azaltılmasında fazla etkili olmaması; kuraklıklar yaşanmadan önce
Kuraklık konusunda toplumsal farkındalık artırma çalışmaları
alınacak tedbirlerin zarar azaltmada daha etkin olması ancak kurak
yapılması
olmayan dönemlerde kuraklık konusunda hassasiyet ve farkındalık
oluşmadığından bu tür önlemlerin etkin bir şekilde alınamaması.
6. Suyun yaklaşık 3/4'ünü kullanan tarım sektöründe bazı bölgelerde Olası Kuraklık durumları göz önünde bulundurularak ürün deseni

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Grubu Çalışma Belgesi

56

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ VE UYUM ÇALIŞMA GRUBU

DARBOĞAZLAR
bitkinin su ihtiyacı dikkate alınmadan sulama yapılması; bu durumun
gereksiz su kullanımına ve su kaybına yol açması
7. Havzalardaki su potansiyeli dikkate alınmadan yetiştirilecek tarım
ürünlerinin seçilmesi; bu sebeple sürdürülebilir su kullanım
miktarlarından daha fazla su tüketilmesi ve bu duruma bağlı olarak
yeraltı suyu seviyelerinin düşmesi
8. OSB’lerde yer ve sektör seçiminde su varlığının dikkate alınmaması; bu
sebeple çok su tüketen sektörel faaliyetlerin su varlığı az olan havzalarda
gerçekleştirilmesi sonucu havza su kaynaklarının baskı altına alınması.
9. Kentlerde kayıp-kaçak oranının yüksek olması; bu sebeple kentlere
sağlanan suyun yaklaşık yarısının kullanılamadan iletim hatlarında
kaybolması.
10. Kentsel atıksuyun yeniden kullanımının yaygın olmaması; arıtılmış atık
su ile sulanabilecek rekreasyon alanlarının diğer kaynaklar kullanılarak
sulanması ve bu durumun havza su kaynakları üzerinde baskı
oluşturması.
11. Kuraklık durumunda çiftçilere destek sağlayacak ürün verimi sigortası
sisteminin oluşturulmasının zor olması; bu sebeple tarım ürünlerinin
kuraklığa karşı sigortalanamaması.
12. Yeraltı suyunun kullanımının bazı bölgelerde yıllık beslenme
miktarından fazla olması; bu durumun yeraltı suyu seviyelerinin
azalmasına yol açması.
13. Türkiye hidrojeoloji haritalarının güncel olmaması, bu nedenle yeraltı
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değerlendirilmesi ve bitki su ihtiyacı hesaba katılarak sulama
yapılması.
Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin tohumluk ihtiyacının tespiti ve
tedariki, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine yönelik
ıslah ve AR-GE çalışmalarının yürütülmesi.
OSB’lerde yer ve sektör seçiminde su bütçesinin dikkate
alınması.

Şebekelerde kayıp-kaçak oranının azaltılması.

Kuraklık durumunda
kolaylaştırılması.

ürün

verimi

sigorta

sisteminin

Yeraltı suyu kullanımının yıllık besleme miktarından fazla olan
bölgelerin tespit edilmesi, Türkiye Hidrojeoloji haritalarının
güncelleştirilmesi,
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suyu ile ilgili güncel verilerin havzalarda gerçekleştirilen projelerde
kullanılamaması.
14. Tarımsal su tüketiminin ölçülmesinde zorluklar yaşanması; bu sebeple su
kullanımı ile ilgili doğru verilere ulaşmada ve kuraklık ile ilgili
tedbirlerin belirlenmesinde zorluklar yaşanması.
15. Yağmurlama, damlama ve sızdırma şeklinde uygulamaları olan basınçlı
sulama sistemlerinin daha da yaygınlaştırılması gerekliliği.
16. Kuraklıkla mücadelede girdilerin kontrollü kullanımı için akıllı tarım
sistemlerinin (dijital ve yapay zeka teknolojileri)
yeterince
kullanılmaması.
17. Toprağın su tutma kapasitesini yükseltmek için yeterince yöntem
uygulanmaması
18. Tüketim ürünlerinin tüketicilere ulaşma sürecine kadar tüketilen su
miktarının göz önünde bulundurulmaması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tarımsal su tüketiminin tespit edilmesi.
Basınçlı sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması
Tarımda teknoloji kullanımının artırılması.
Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için yöntem araştırılması.
Su Ayak İzi hususunun gündemde tutulması

Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının, çevresel ve nükleer
etkilerden en az kirlenen su kaynağı olması bakımından deprem,
kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü hallerde kullanılmak
19. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek elden
üzere rezervde tutulması, tarımsal sulamalarda yüzey suyu
yürütülmemesi ve bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin olmaması.
projelerinin hayata geçmesine bağlı olarak yeraltı suyu
kullanımının azaltılması sağlanmalı, yeraltı suyu kirliliği ve aşırı
çekimin önlenmesi için tedbirler alınmalıdır.
1. Kuraklık çalışmalarında kullanılan meteorolojik, hidrolojik,
20. Kuraklık esnasında uygulanacak acil eylem planlarının geliştirilmemesi
hidrojeolojik ve arazi kullanım verileri güncellenmeli ve veri akış
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sürekliliği sağlanmalıdır.
2. Kurak dönemler için acil eylem planları hazırlanmalıdır.
Kuraklığın umumi hayata müessir afetler kapsamına alınmasının
21. Kuraklığın umumi hayata müessir afetler kapsamına alınmaması.
sağlanmalıdır.
Toprak-bitki-atmosfer ilişkilerini inceleyebileceğimiz meteoroloji
22. Tarımsal kuraklık izleme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmemiş
gözlem sistemleri ve toprak nem sensörlerinin kurulması ve
olması
uzaktan algılama ile CBS çalışmalarının yaygınlaştırılması
Kuraklık, Taşkın, İklim Değişikliği ve benzeri çalışmalarda
sürdürülebilirliği sağlamak ve nitelikli bir insan-bilgi kaynağı
potansiyeli oluşturabilmek adına;
a) YÖK ile işbirliğine giderek doğrudan bu konulara dönük
Yüksek Lisans-Doktora programlarının tanımlanmasının
sağlanması, teşvik için burs programına dahil edilmesi, Su
23. Kuraklık, Taşkın ve İklim Değişikliği konusunda kurumsal alt yapı Şurasına katılan akademisyenlerden oluşan bir Danışman havuzu
geliştirme çalışmalrının geniş kapsamlı olmaması
ile alışılagelenin dışında entegre bir eğitim ve araştırma
çalışmasının yürütülmesi.
b) TÜBİTAK işbirliği ile güdümlü bir proje çağrı programı
başlatılarak;
-Su Şurasında alınan tedbirlerin sahada izlenmesi,
-Performanslarının kayıt, takip ve raporlamalarının yapılması,
-Akademi ve Kurumların taşra teşkilatları arasında sürekli bir
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DARBOĞAZLAR

24. Su tasarruf yöntemlerinin gündelik hayatta yeterince uygulanmaması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
eşgüdümün sağlanması,
-İklim, Taşkın, Kuraklık vb. çalışmaların sosyal ve sektörel
etkilerinin izlenmesi,
-Çözüm önerileri için teknik, teknoloji ve yöntemlerin
geliştirilmesi,
-Bilgi havuzu ve know-how altyapısının güçlendirilmesi,
-Hukuki konular için nitelikli bilgi takımlarının oluşturulması,
vb. konuları içeren detaylı bir çalışmaya girişilmesi, ulusal
projeler zincirinin önünün açılarak ciddi düzeyde izlenmesi.
Dünyada kuraklıkla mücadelede uygulanan başarılı su tasarruf
yöntemlerinin Türkiye’ye entegre edilerek uygulanması

25. Kuraklığa ve iklim değişikliğine bağlı gereçekleşebilecek göçler Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı gerçekleşen göçlerin
üzerinde yeterli çalışmaların yapılmamış olması.
akademik mecrada araştırılması.
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POLİTİKA/STRATEJİ VE EYLEMLER
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ VE UYUMA İLİŞKİN POLİTİKA/STRATEJİ VE EYLEMLER
Tablo 4- İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyuma İlişkin Politika, Strateji ve Öneriler

UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

1

2

İçme suyu ve sulama
şebekesi iletim ve
dağıtım hatlarında
kayıp ve kaçakların
asgariye indirilmesi

Su kaynaklarının
verimli
kullanılmasına
yönelik iklim

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Belediyelerin sorumluluğunda olan yerleşim yerleri içmekullanma suyu şebeke hatlarındaki kayıp kaçak oranının
ÇŞB,
1
büyükşehir ve illerde 2023 yılı hedefi olan %30 seviyesine Belediyeler
ilçe ve beldelerde ise %35 seviyesine çekilmesi
2

Toprak ve bitki su ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
modern sulama yöntemlerine geçiş sağlanması

DSİ

3

Yağmur suyu hasadı ve gri suyun bireysel kullanımının
yaygınlaştırılması

TOB
(SYGM),
ÇŞB

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Grubu Çalışma Belgesi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

TOB (SYGM)
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

değişikliğine uyum
faaliyetleri
yaygınlaştırılması

3

Su kaynaklarının
yönetiminde sınırsız
talepler değil sınırlı
su kaynaklarının
yönetiminin esas
alınması;
kurum/kuruluşların
plan, program ve
stratejilerinde yer
alan faaliyetlerin
iklim değişikliği
etkileri önceliğiyle
belirlenmesi

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

4

Atık suların yeniden kullanılması için mevzuatın
düzenlenmesi, teşvikler ve yaptırımlar yoluyla
yaygınlaştırılması

TOB
(SYGM),
ÇŞB

5

Kent ölçeğinde yağmur suyu hasadı, sarnıç yapılarının
yaygınlaştırılması

ÇŞB,
Belediyeler

6

Su Kanunu taslağının hazırlanması

TOB

Cumhurbaşkanlığı
ve tüm Bakanlıklar

7

İklim Kanunu taslağının hazırlanması

ÇŞB

Cumhurbaşkanlığı
ve tüm Bakanlıklar

8

Yatırım planları öncesinde yatırımın iklim değişikliğine
katkısı ve iklim değişikliğinin yatırıma ilişkin etkilerinin
değerlendirilmesinin yapılmasının yasal bir zorunluluk
haline getirilmesi amaçlı mevzuat taslağının hazırlanması

ÇŞB

TOB
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KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

4

5

Ulusal ve yerel
ölçekli iklim
değişikliğine uyum
eylem planlarının
yürürlüğe
konulması,
uygulanması ve
izlenmesi

İklim değişikliğine
uyum, kuraklık ve
su varlıklarının
korunması

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

Tüm İDHYKK
üyeleri

9

Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planının somut hedefler
içerecek şekilde revize edilmesi

ÇŞB

10

Yerel iklim eylem planlarının gerçekçi ve somut eylemler
içerecek şekilde oluşturulması veya güncellenmesi

ÇŞB,
Belediyeler

11

Ulusal ve yerel eylem planlarının etkin takibi için gerekli
altyapının kurulması

ÇŞB

12

Havza ölçekli kuraklık, taşkın ve havza yönetim
planlarındaki tedbirlerin uygulanması ve izlenmesi

TOB
(SYGM)

13

Tarım, sanayi ve enerji politikalarının üst politikaya
uygun hale getirilmesi

ÇŞB, TOB
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KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

Cumhurbaşkanlığı
ve Tüm
Bakanlıklar
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

ÇŞB

Tüm Bakanlıklar

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

konularında bir üst
politika belirlenmesi

6

7

Uluslararası iklim
fonlarının
kullanılmasına
yönelik çalışmaların
arttırılması

İklim değişikliğinin
etkileri hususunda
farkındalığın
arttırılması;
toplumun tüm
kesimlerinin sürece
dâhil edilmesi

14

Paris İklim Anlaşmasının onaylanmak üzere Meclise
sunulması için çalışmaların yapılması

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası’na
ÇŞB
15 yapılacak bildirimlerde uyum konusunda da taahhütler
verilmesi

16

İklim değişikliği ve uyuma yönelik eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmesi

TOB
(SYGM),
ÇŞB

17

İklim değişikliğinin tüm eğitim düzeyleri için müfredata
dâhil edilmesi

MEB, YÖK
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Tüm İDHYKK
üyeleri

Tüm Bakanlıklar
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

18

Tüm kurumların kolayca ulaşabileceği güncellenebilir
ortak bir iklim portalının kurulması

ÇŞB

19

Yeraltı suyu ölçümlerinin temsiliyetinin arttırılması ve
sürekliliğinin sağlanması

DSİ

20 Tüm sondaj kuyularına sayaç taktırılması
8

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

DSİ

Yeraltı sularının
etkin yönetimi
21

Tahsisi aşan su tüketimlerine caydırıcı cezai yaptırımların
getirilmesi

22 Yeraltı suyu tahsislerinin süreli olması
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

23

9

İklim değişikliğinin
etkileri ve uyum
faaliyetlerine ilişkin
analizlerin yapılması

Yeraltı suyu suni besleme biriktirme depolama/baraj
yapıları yapılması

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

TOB
(SYGM)

ÇŞB, TOB
(TRGM),
Belediyeler

İklim değişikliğinin deniz seviyesi değişimlerine, kıyı ve
25 tatlı su kayıplarına gelecekteki muhtemel etkisinin tespit
edilmesi

TOB
(SYGM)

ÇŞB

Deniz ve iç sular dâhil, kıyı planlama kapsamında,
ülkemizde kıyılarımıza ve denizlerimize yönelik
26
hidrografik, oşinografik rapor ve modelleme raporlarının
güncel olarak değişimlerin izlenmesi sağlanması

Ulaştırma ve
Altyapı
Bakanlığı

ÇŞB

İklim değişikliğinin sucul ekosistemlere etkisinin
belirlenmesi, ilgili uyum faaliyetlerinin belirlenmesi

İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Grubu Çalışma Belgesi

(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

DSİ

Su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetlerinin
havzalar ve sektörler özelinde planlanması,
24
önceliklendirilmesi ve sosyo-ekonomik analizlerin
yapılması

27

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE

TOB
(DKMP)
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

28

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri kapsamında
fazla sayıda küresel iklim modelinin kullanılması

TOB
(SYGM)

ÇŞB, MGM

29

İklim değişikliğinin su kaynakları ve insan sağlığı
üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaların yapılması

SB

TOB (SYGM)

AFAD

DSİ, ÇŞB, TOB
(SYGM) MGM,
Üniversiteler,
Belediyeler

30

10

Afet Yönetimi
Hakkında Kapasite
ve Bilincinin
Geliştirilmesi

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

Afet Yönetim Uzmanı sayısının arttırılması

31 “Ulusal Afet Yönetimi Terminoloji Sözlüğü” hazırlanması AFAD

32

Yerel yöneticilerin, uzmanların ve kurumların afet
yönetimi konusunda kapasitesinin geliştirilmesi
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İB

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

ÇŞB,
Üniversiteler,
TOB

AFAD, Üniversite
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

33

Afetlerle ilgili merkezi bir kütüphane ve afet veri sistemin
AFAD
oluşturulması

TOB, MEB,
Üniversiteler,

34

Afet Yönetimi konusunda yüksek lisans, doktora ve
sertifika programlarının arttırılması

YÖK,

AFAD, TOB
(SYGM)

35

Afet Yönetimi konusunda öncelikli alanların belirlenmesi
ve burs programlarının oluşturulması

YÖK,
TÜBİTAK

AFAD, TOB
(SYGM)

36 Kamu kurum ve STK işbirliğinin güçlendirilmesi

AFAD

STK

Türkiye’de acil durum müdahalesi ve hazırlık eğitiminin
37 bir parçası olarak afet senaryolarına yönelik
haberli/habersiz tatbikatlar yapılması

AFAD

Valilikler
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–
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–
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

11

12

Taşkın yönetimi
hususunda politika
ve stratejilerin
belirlenmesi

Taşkın Yönetimi
hususunda
mevzuatın
geliştirilmesi

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

38

Afet yönetiminin tüm eğitim düzeyleri için müfredata
dâhil edilmesi

MEB, YÖK

AFAD

39

Ulusal Taşkın Yönetim Stratejisi’nin hazırlanması ve
uygulanması

TOB
(SYGM)

DSİ, AFAD, ÇŞB

Taşkın yönetim planlarının ve bu planlarda belirlenen
tedbirlerin uygulanması

DSİ,
Büyükşehir
Belediyeleri

TOB (SYGM),
AFAD, Ulaştırma
ve Altyapı
Bakanlığı

41 Taşkın yönetim planlarının güncellenmesi

TOB
(SYGM)

DSİ, Büyükşehir
Belediyeleri, ÇŞB,
AFAD

42 Taslak Taşkın Kanunun hazırlanması

TOB
(SYGM)

Cumhurbaşkanlığı
ve tüm Bakanlıklar

40
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–
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–
2026)
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–
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

Mevzuatta “Su Basman Seviyesi”nin, taşkın su seviyesi
43 ile ilişkilendirilip yeniden tanımlanarak imar, iskân,
ruhsat, vb. işlemlerde dikkate alınması

44

Afet Sigortası kapsamında taşkınla ilgili mevzuat
düzenlenmesinin yapılması

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

TOB
(SYGM),
DSİ, AFAD

ÇŞB,
Üniversiteler,
MGM

AFAD, HMB

TOB (SYGM),
DSİ, ÇŞB

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

Hidrometeorolojik verilerin etkin bir şekilde
45 kullanılabilmesi için ücretsiz paylaşımının sağlanması için DSİ, MGM
düzenleme yapılması

46

Taşkın yataklarındaki riskli yerleşimlerin uygun yerlere
taşınması ile ilgili mevzuatın hazırlanması

ÇŞB

AFAD, DSİ, TOB
(SYGM)

47

Şehir ve kırsal alanlarda yapı ruhsatı verirken taşkın,
heyelan, vb tehlikelerin de dikkate alınması;

ÇŞB

AFAD, DSİ, TOB
(SYGM)
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

13

14

Ülkemizde taşkın
tahmin ve erken
uyarı sisteminin
geliştirilmesi ve
eğitimi

Afetler hakkında
farkındalığın
artırılması

EYLEMİN ADI

48 Taşkın tahmini ve erken uyarı sisteminin kurulması

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

TOB
(SYGM)

MGM, DSİ,
AFAD

49

Erken uyarı sistemlerinin yerel seviyede yönetimi ve
halkın bilinçlendirilmesi

Valilik

AFAD, İçişleri
Bakanlığı Acil
Çağrı Merkezi
(112), MGM,
DSİ

50

Medyanın afet riskini azaltmak ve afetlere hazırlık
konusundaki farkındalığının artırılması

RTÜK

AFAD, Üniversite

Müzeler aracılığıyla yaşanan taşkınların tekrar
hatırlatılması, taşkın tehlikesini hatırlatan ve geçmişte
51
yaşanmış olan taşkın hatırlatan işaretlerin uygun yerlere
konulması.
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KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

AFAD, DSİ,
TOB (SYGM),
Büyükşehir
ÇŞB, Belediyeler
Belediyeleri
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ VE UYUM ÇALIŞMA GRUBU

UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

15

Akarsu yataklarına
yapılan
müdahalelerin
önlenmesi

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

AFAD, ÇŞB

TOB (SYGM),
AFAD

52

Hafriyat, çöp, vb. maddelerin dere yataklarına
atılmasının engellenmesi

Valilikler,
Belediyeler,
B.
Belediyeleri,
DSİ

53

Taşkın yataklarındaki mevcut bina ve alt yapı tesislerinin
belirlenerek sayılarının azaltılması

ÇŞB, DSİ,
Büyükşehir
Belediyeleri

Akarsu yatakları boyunca olan tüm hidrolik yapıların
DSİ,
54 periyodik bakım-onarım işlerinin ilgili kurumlarca düzenli Büyükşehir
olarak yapılması.
Belediyesi

Valilikler,
Belediyeler

DSİ,
Büyükşehir
Belediyesi

Valilikler,
Belediyeler

55

Dere yataklarından kontrolsüz malzeme alımının
engellenmesi.
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KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)
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SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

56 Dere yataklarının periyodik olarak temizlenmesi

DSİ,
Büyükşehir
Belediyesi

Valilikler,
Belediyeler

57 Akarsu yataklarının üzerinin kapatılmaması

DSİ,
Büyükşehir
Belediyesi

Valilikler,
Belediyeler

UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

16

Taşkın yataklarının
ıslah edilmesi
ve/veya alt yapının
güçlendirilmesi

EYLEMİN ADI

Akarsu yatağı boyunca tüm sanat yapılarının taşkın riski
58 dikkate alınarak yapılması veya mevcut yapıların revize
edilmesi

59

Yağmur suyu drenaj sistemlerinde yeterli kapasitenin
sağlanması
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DSİ, KGM,
TCDD,
UAB, B.
Belediyeleri,
Belediyeler
ÇŞB, DSİ,
B.
Belediyeleri,
Belediyeler,
İller Bankası

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

TOB (SYGM),
ÇŞB

TOB
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NO STRATEJİLER/
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EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Dere yatakları ıslah edilirken mümkün olduğunca ekolojik DSİ,
Büyükşehir
60 dengeyi gözeten veı yeraltı suyunu besleyen çözümlerin
uygulanması
Belediyesi

17

Kuraklık yönetimi
hususunda
mevzuatın
geliştirilmesi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

61

Kuraklık yönetimi ile ilgili yönetmelik taslağının
hazırlanması

TOB
(SYGM)

62

Ülkemizde kuraklığın Kanun düzeyinde afet olarak yer
alması ile ilgili çalışmaların yapılması

AFAD

TOB (SYGM),
TOB (TRGM)

TOB
(TRGM)

Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe
Başkanlığı,
Maliye Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
TARSİM, TOB

Tarım sigortalarının genişletilmesi ve bu kapsamda yasal
uygulamaların artırılması
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(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

ÇŞB, TOB
DSİ, MGM, TOB
(ÇEM), OGM,
ÇŞB, AFAD,
İçişleri Bakanlığı
ve Diğer
Bakanlıklar,
Üniversiteler

63

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

(BÜGEM)

18

Havza su
potansiyeline göre
ürün deseni
uygulaması

64

Sertifikalı tohum kullanılması konusunda çiftçilerin
bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi

TOB
(BÜGEM)

TOB (TAGEM),
TÜRKTOB
(Türkiye
Tohumcular
Birliği)

65

Kuraklık durumunda; tüm seralarda kısıntılı ve damla
sulama yöntemleriyle yetiştiriciliğin yapılması

TOB
(TAGEM)

Üniversiteler,
TOB (BÜGEM)

66

Kuraklığa dayanıklı kuru tarıma uygun bitki çeşitlerinin
ekiminin yaygınlaştırılması

TOB
(TAGEM)

Üniversiteler, TOB
(BÜGEM)
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

Yarı kurak bölgelerde dikilen fidanların kuraklıktan en az
67 etkilenen fidanlardan seçimini araştırılması ve
yaygınlaştırılması

Havza su potansiyeli göz önünde bulundurularak uygun
68 ürün deseninin seçilmesi ve tarımsal desteklerin
geliştirilmesi

19

Depolama
kapasitesinin
artırılması ve suyun
verimli kullanımına
yönelik çalışmaların
yapılması

69

Kuraklık şartlarında su kullanımını sağlayacak depolama
tesislerinin kapasitesinin arttırılması

Su hasadı ve havza içi sulama sularının geri kullanımına
70 yönelik teşvikin ve çalışmaların artırılarak
yaygınlaştırılması
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SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

OGM

TOB
(BÜGEM)

DSİ, Sulama
Birlikleri, Sulama
Kooperatifleri,
TOB (SYGM),
TOB (TAGEM),
TOB (TRGM)

DSİ, Su ve
Kanalizasyon
İdareleri
TOB
(BÜGEM),Su
ve
DSİ, TOB
Kanalizasyon (SYGM)
İdareleri,
Belediyeler

76

T.C.
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SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

Modern sulama tekniklerine geçişin artırılması ve içme
71 kullanma suyu şebeke hatlarındaki kayıp kaçakların
azaltılması

TOB
(SYGM),
DSİ, Su ve
Kanalizasyon
İdareleri,
Belediyeler,

DSİ, TOB
(TAGEM),
Üniversiteler ve
Araştırma
Kuruluşları

Kurak dönemlerde faydalı olması açısından taşkın
72 sularının yeraltı sularına drene edilmesi hususunda
çalışmalar yapılması

DSİ, Su ve
Kanalizasyon
İdareleri

UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

Ulusal Kuraklık Yönetim Stratejisi’nin güncellenmesi ve
uygulanmasının takip edilmesi

TOB
(SYGM)

74 Kuraklık yönetim planlarının hazırlanması/güncellenmesi

TOB
(SYGM)

73

20

Kuraklık yönetimi
hususunda politika
ve stratejilerin
belirlenmesi
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KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

DSİ, MGM, TOB
(ÇEM), OGM,
SUEN, AFAD,
ÇŞB, Valilikler,
İl Özel İdareleri,
STK’ler
DSİ, MGM, TOB
(ÇEM), OGM,
SUEN, AFAD,
ÇŞB, Valilikler,
İl Özel İdareleri,
STK’ler

77
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

75

Kuraklık afet riskini azaltmayı amaçlayan önlemlerin
uygulanması

76

Kuraklık sebebiyle gıda arzının yetersiz olması halinde
arz-talep ve fiyat dengesinin korunması

Tarımsal ve sanayi su kullanım miktarlarının tespit
77
edilmesi için ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi
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SORUMLU
BİRİM

DSİ, MGM,
TOB (ÇEM),
OGM,
SUEN,
AFAD,
ÇŞB,
Valilikler, İl
Özel
İdareleri,
STK’ler
TOB
(GKGM),
TOB
(BÜGEM),
TMO, EBK,
Türk Şeker
Kurumu
DSİ, Su ve
Kanalizasyon
İdareleri,
Belediyeler,
OSBÜK

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

TOB (SYGM)

DSİ

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı, Ticaret
Bakanlığı
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

Kuraklığın izlenip uluslararası alanda kabul gören
78 yöntemlerle analizinin yapılması, ilgili haritaların
yayımlanması

21

22

Kuraklık tahmin ve
erken uyarı
sisteminin
geliştirilmesi ve
eğitimi

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

MGM

TOB (SYGM)

DSİ, MGM, TOB
(ÇEM), AFAD

79

Kuraklık tahmini ve erken uyarı sisteminin kurulması ile
ilgili çalışmaların yapılması

TOB
(SYGM)

80

Erken uyarı sistemlerinin yerel seviyede yönetimi ve
halkın bilinçlendirilmesi

AFAD, TOB MGM, DSİ,
İl
TZOB, TOB
Müdürlükleri (SYGM)

Kuraklık Hakkında
Kurak dönemlerde suyun etkin ve verimli kullanımı için
Kapasite
ve
81 kısıntılı sulama programlarına yönelik araştırmalar
Bilincinin
yapılması ve uygulanması
Geliştirilmesi
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KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)

TOB (SYGM),
Sulama Birlikleri,
DSİ, TOB
Sulama
(TAGEM),
Kooperatifleri,
Tarım İl
Büyükşehir
Müdürlükleri
Belediyeleri, İl
Özel İdareleri
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

82 Üniversitelerde kuraklık yönetimi ile ilgili ders açılması

YÖK

Üniversiteler

Sulama uygulamalarının etkinleştirilmesi amacıyla
83 çiftçilerin, yazılı ve görsel materyaller ve etkinlikler
aracılığıyla eğitimi

DSİ, TOB
(SYGM), Tarım
ve Orman İl
Müdürlükleri,
MEB, İŞKUR,
Üniversiteler,
TOB (Eğitim TRT, Diyanet
Yayın Dairesi İşleri Başkanlığı,
Başkanlığı)
Diğer Basın ve
Yayın Kuruluşları,
EYYDP’ye Bağlı
Eğitim Merkezleri,
Sulama Birlikleri,
Sulama
Kooperatifleri

EYLEMİN ADI
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KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)
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UYGULANACAK
NO STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

84

Kuraklık Test Merkezlerinde kuraklığa dayanıklı bitki
çeşitlerin geliştirilmesi
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SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

TOB
(TAGEM)

Üniversiteler,
Uluslararası
Araştırma
Kuruluşları, Özel
Sektör Araştırma
ve Tohumculukla
İlgili Kuruluşlar

KISA ORTA UZUN
VADE VADE VADE
(2022
–
2023)

(2022
–
2026)

(2022
–
2032)
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler, başta
insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmekte; bu afetlerin
görülme sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar gözlenmektedir. Bu tehditlerin şiddetini
arttıran temel sebeplerden bir tanesinin de iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm
bilim çevrelerince kabul edilmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan
öte bir kalkınma sorunudur. Gelecek nesillerimizin de yaşam standartları doğrudan su
kaynaklarımıza ve suyun etkin yönetimine bağlı olduğundan, bugünden sularımız
üzerindeki tüm tehlikelere karşı önlemler almak en önemli vazifelerimizdendir.
Bu sebeple, kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve
geleceğe ışık tutması maksadıyla Bakanlığımız tarafından I. Su Şurası çalışmalarına
başlanmıştır.
I. Su Şurası çalışma gruplarından olan “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi ve Uyum Çalışma Grubu”nun alt çalışma gruplarından bir tanesi de “İklim
Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt çalışma Grubuédur. Mayıs-Temmuz 2021 tarihleri
arasında çevrimiçi toplantılar vasıtasıyla yaptığı çalışmalar ve önerileri içeren işbu
çalışma belgesi hazırlanmıştır.
Bu çalışma belgesinde iklim değişikliği terminolojisi, iklim değişikliğinin su
kaynaklarına etkisinin nasıl olacağı, bu etkilere nasıl uyum sağlanacağı, Avrupa Yeşil
Muatabakatı gibi konuyla ilgili ana politika belgeleri ile birlikte sorunlar, çözüm
önerileri yer almaktadır. Alt çalışma grubunda Bakanlığımız temsilcileri ve
akademisyenler, ilgili kamu kurum/kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, özel
sektörden, büyükşehir belediyelerinden ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile
birlikte çalışılmıştır.
Sonuç olarak iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve nasıl uyum
sağlanacağına yönelik kısa, orta ve uzun dönem stratejiler belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: İklim Değişikliği, Su Kaynakları, Uyum
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1. SU ŞURASI YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ VE FAHRİ ÜYELER
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Tarım ve Orman Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Sekreteri
Ege Üniversitesi Rektörü

Akif ÖZKALDI
Özgür Akif TEL
Genel
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Su Yönetimi Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Hasan Hüseyin COŞKUN
Prof. Dr. Necdet BUDAK
Bilal DİKMEN
Kaya YILDIZ
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

FAHRİ ÜYELER
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

Muhammet BALTA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Başkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. İçişleri Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdür V.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Cevdet YILMAZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU
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1. SU ŞURASI GENEL SEKRETERLİK MAKAMI
Şura Görevi

Adı Soyadı

Genel Sekreter

Mustafa UZUN

Genel Sekreter
Yardımcısı

Satuk Buğra FINDIK

Genel Sekreter
Yardımcısı

Nazmi KAĞNICIOĞLU

Yardımcı Personel

Şeref DAĞDELEN

Yardımcı Personel

Özlem İRİTAŞ

Yardımcı Personel

Fatma SAĞDIÇ

Yardımcı Personel

Yasemin CEYHAN KOCA

Yardımcı Personel

Elif KOCAMAN

Yardımcı Personel

Tuğkan TANIR

Yardımcı Personel

Halil İbrahim DERTLİ

Unvanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
Daire Başkanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
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Biyolog
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Murat Can KAYABAŞ
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
No
1
2
3
4
5
6

Katılımcı Adı, Soyadı
İbrahim GÜRER(Su Şurası Çalışma
Grubu Başkanı)
Maruf ARAS (Su Şurası Çalışma
Grubu Başkan Yardımcısı)
Satuk Buğra FINDIK (Su Şurası
Genel Sekreter Yardımcısı)
Ayşe YILDIRIM COŞGUN (Alt ÇG
Koordinatörü)
Ahmet Murat ÖZALTIN (Alt ÇG
Koordinatörü)
Tuğçehan Fikret GİRAYHAN (Alt ÇG
Koordinatörü)

Kurum/Kuruluş
Başkent Üniversitesi
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

7

Hülya SİLKİN(ÇG Raportör)

TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

8

Nuriye AYDIN (ÇG Raportör)

TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

9

Hafize KAYA (ÇG Raportör)
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10

Ertuğrul KAHVECİ (ÇG Raportör)
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11

Elif Merve ERKAYMAN (ÇG
Raportör)
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Ela DOĞANAY (ÇG Raportör)

TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

13

Mustafa DAL

TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

14

Hakkı KLAVUZ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

15

İsmet KIZILTEPE

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

16

Mustafa PARLAK

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

17

Ahmet ŞEREN

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

18

Murat Mert TOKLU
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19

Mehmet İNAL
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20

Dr. Filiz MALKOÇ
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21

Dilek DEMİREL YAZICI
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22

Nadide DEMİR

TOB DSİ Genel Müdürlüğü
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52

Volkan YAVUZ

53

Atilla Uğur HOŞGÖREN

54

Gökhan ERAKMAN

55

Abdulrahman AKDENİZ

56

Dr. İ. İlker ATIŞ

57

Dr. Esra BİBEROĞLU

58

Senem IŞIK KAZAZ

59

Mustafa Kemal TÜRKERİ

DOLSAR Mühendislik A.Ş.

60

Aslı KARABACAK

ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.

61

İ. Haluk ÇERİBAŞI

ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.

62

Abdullah Rıdvan ARICA

Akar-Su Müh. Müş. Ltd. Şti.

63

Burak TURAN

64

Bora TURAN
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TUBİTAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TUBİTAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su
ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Alter Uluslararası Mühendislik
Müşavirlik Hizmetleri Ltd.Şti.
Alter Uluslararası Mühendislik
Müşavirlik Hizmetleri Ltd.Şti.
ART Çevre Teknolojileri İnş. Müh.
Tur. Tic. Ltd. Şti.

NFB Mühendislik ve Müşavirlik
A.Ş.
NFB Mühendislik ve Müşavirlik
A.Ş.
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No

Katılımcı Adı, Soyadı

Kurum/Kuruluş

65

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN

Kastamonu Üniversitesi

66

Prof. Dr. M. Levent KURNAZ

Boğaziçi Üniversitesi

67

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

68

Prof. Dr. Zeynel Fuat TOPRAK

Dicle Üniversitesi

69

Prof. Dr. Mustafa M. Aral

TSTEK A.Ş.

70

Doç. Dr. Mustafa TUĞRUL YILMAZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

71

Doç. Dr. Nihat EROĞLU

Gazi Üniversitesi

72

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ANILAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

73

Harun Yaşar KUTOĞLU

Su Politikaları Derneği

74

Halil AGAH

Türk Müşavir Mühendisler ve
Mimarlar Birliği

75

Sezer ATSAN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

76

Fulya YÜZBAŞIOĞLU

77

Damla Özlem ÖZDEMİR

78

Murat ÇAVUŞOĞLU

MEB - Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Su Elçileri Derneği
Türkiye Erozyonla Mücadele,
Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı (TEMA)
İller Bankası Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü

79

Ceren Pınar GAYRETLİ

80

Aslı OLGUN

81

Eylem KELEŞ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

82

İsmet Nazmi EYÜBOĞLU

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

83

Çiğdem ERDAL

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

84

Abdülkadir KILIÇ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

85

Abddüssamet AYDIN

86

Yasin KÖYCÜ

87

Mediha HALİLOĞLU
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Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

TOB Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü
TOB Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
TOB Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel
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Müdürlüğü

88

Ceyda SULTANOĞLU

Kültür ve Turizm Bakanlığı

89

Çiğdem NAMLI ÖZSOY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

90

Begüm KÖK

Kültür ve Turizm Bakanlığı

91

Tuğba DOĞAN GÜZEL

92

Dr. Muhammet Serkan ÇINAR

93

Emre KOTAN

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

94

Abdi BOZKURT GÜRHAN

KOSKİ Genel Müdürlüğü

95

Arzu SEZER

MASKİ Genel Müdürlüğü

96

Zeynep ÖZTOZLU

MASKİ Genel Müdürlüğü

97

Doç. Dr. Fatma BEDÜK

Necmettin Erbakan Üniversitesi

98

Doç. Dr. Ahmet ÖZTOPAL

Su Vakfı

99

Batuhan ERGİN

Su Pek Proje ve Müşavirlik A.Ş.

100

Ahmet Emirhan YOLCU

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

101

Şeyma BALCI

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

102

Dr. Hüdaverdi GÜRKAN

TOB Meteoroloji Genel Müdürlüğü

103

Seçil OCAK

TOB Tarım Reformu Genel
Müdürlüğü

104

Veysel Şahin KALSIN

KASKİ Genel Müdürlüğü

105

Prof. Dr. Osman YILDIZ

Kırıkkale Üniversitesi

106

Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL

İstanbul Teknik Üniversitesi

107

Doç. Dr. Şerife Yurdagül KUMCU

Necmettin Erbakan Üniversitesi

108

Nurullah SEZEN

TEMELSU

109

Efnan BACI

Manisa Büyükşehir Belediyesi

110

Namık CEYHAN

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK
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111

Yalçın İNCE

Manisa Büyükşehir Belediyesi

112

Prof. Dr. Cemal TURAN

İskenderun Teknik Üniversitesi

113

Evrim TOKAY

TOB -Tarım Sig. Havuz İşl.

114

Prof. Dr. Halit FİLİZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

115

Prof. Hasan Hüseyin ATAR

Ankara Üniversitesi

116

Prof. Dr. M. Tahir ALP

Mersin Üniversitesi

117

Kürşat YÜCEL

TÜMAŞ - Türk Mühendislik
Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş.

118

Dr. Erhan DEMİR

TOB DSİ

119

Vedat KAHYAOĞLU

SASKİ

120

Şükran ÇAKIR

TOB - EYDB

121

Şenay KÖSE

MEB

122

Ömer Ensar KOVAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su
ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü

123

Nihat ASAN

Denizcilik Genel Müdürlüğü
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1. GİRİŞ
Dünya nüfusu hızla artmakta ve buna orantılı olarak insanlar dünya üzerinde
giderek daha fazla yerleşim hareketliliği göstermektedir. Bu iki olayın tabii sonucu
doğal kaynakların üretim ve tüketiminde görülen artış ve dünya tarihinde yaşanılan en
büyük kentsel büyüme dalgasının oluşması olayıdır. Bugün dünya nüfusunun %55'i
kentsel alanlarda yaşamaktadır ve bu oranın 2050 yılına kadar %68'e çıkması
beklenmektedir (UN DESA, 2018). Bu hızlı kentleşme nüfus artışı ile birleştiğinde,
insan toplulukları davranışının ve yaşamının manzarası değişmekte ve bu değişim
giderek doğal kaynaklar, yaşam koşulları, çevre ve kalkınma üzerinde önemli riskler
oluşturmaktadır. Bu genel görünüme paralel olarak ülkemizde oluşan hızlı sanayileşme
ile artan doğal kaynak üretim ve tüketim faaliyetleri, bu faaliyetlerin sonucu oluşan
olumsuz çevresel etkilerin artması ülkemizde de kaynak, tüketim ve yaşam sorunlarını
önemli boyutlara ulaştırmıştır.
Doğal kaynaklar, insan kullanımı için doğada özgürce var olan, doğal olarak
meydana gelen ve üretimleri için insanlığın eylemine ihtiyaç duyulmayan canlı ve
cansız unsurları ifade eder. Doğal kaynaklara bazı örnekler olarak hava, su, kömür,
petrol, ormanlar ve güneş ışığı gibi kaynaklardan bahsedebiliriz. Doğal kaynakların
verimliliği hakkında düşünmenin önemli bir yolu, tükenme riski açısından bu
kaynakların değerlendirilmesi ve incelenmesidir. Örneğin bu kaynaklar yenilenirler mi
ve eğer yenilenirse, hangi hızda yenilenir sualine cevap aramak bu tür incelemelerin ana
konusudur. Ağaçlar ve bitkiler gibi bazı kaynaklar nispeten hızlı bir şekilde yenilendiği
için yenilenebilir kabul edilir. Bakır, kömür ve petrol gibi diğer kaynakların oluşması
çok daha uzun sürdüğü için bu kaynaklar yenilenemez olarak kabul edilirler. Fakat
dünya nüfusunun hızla artması ve hızlı sanayileşmeye bağlı olarak her geçen gün doğal
kaynakların daha hızlı ve daha kontrolsüz bir şekilde tüketilmesi ve bunun getirdiği yan
etkiler günümüzün en mühim problemi olan ‘İklim Değişikliği’ sorununu öne
çıkarmıştır. İklim değişikliği sorunu ise yenilenebilir unsurların neler olduğu ve bu
unsurların yenilenme kapasitelerine yeni tarifler getirme sorumluluğunu ortaya
İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi
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çıkarmıştır. Örneğin, İklim Değişikliği sorununa bağlı olarak su kaynakları ve bölgesel
su kapasitelerinde görülen anomaliler doğal bir kaynak olarak algılanan suyun artık risk
altında olan bir kaynak olarak tarif edilmesini gerektirmektedir. Küreselleşen
ekonomilerde kişi başına düşen su miktarındaki izlenen azalış ve bu azalışın bölgesel
iklim değişimine bağlılığı dikkate değerdir.
İklim değişikliği esasen insanoğlunun ekonomik etkinlikleri neticesinde ortaya
çıkmıştır ve ülkemizdeki su kaynaklarını tehdit eden güncel konulardan bir tanesidir.
Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın ve kuraklık gibi hidrometeorolojik karakterli
afetler, başta insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmekte ve
bu afetlerin görülme sıklığı, etkisi ve süresindeki artışlar ülkemizin ekonomisini ve
yaşam standartlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu tehditlerin şiddetini arttıran temel
sebeplerden bir tanesinin de iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm bilim
çevrelerince kabul edilmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan öte bir
kalkınma sorunu haline gelmiştir.
Sanayi devrimiyle birlikte, özellikle fosil yakıtların aşırı kullanımı, arazi
kullanımdaki değişiklikler, ormansızlaşma ve endüstrileşme gibi insan etkinlikleri
sonucunda 19. yüzyılın ortalarından itibaren Dünya tarihinde ilk kez, iklimdeki doğal
değişebilirliğe ek olarak, insan etkinliklerinin de rol oynadığı yeni bir döneme
girilmiştir. Bu dönemde deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklıklardaki artış, buzullardaki
azalma, afetlerin sıklığında ve şiddetindeki artış, sıcak hava dalgalarındaki artış gibi
iklim değişikliğinin çok yönlü etkileri tespit edilmiş olup; bu etkilerin şiddetlenerek
önümüzdeki dönemlerde de görüleceği beklenmektedir.
İklim değişikliğinin mevcut ve öngörülen etkileri konusunda bilim dünyasında
uzlaşma sağlanmış olmasına rağmen, konunun mutlak çözümü için son derece radikal
politika değişiklikleri gerekmesi nedeniyle politika yapıcılar arasında tam uzlaşı
sağlanamamaktadır. İklim değişikliğinin ana nedeni olan fosil yakıtların kullanımı
Dünya ekonomisinin üzerine kurulduğu yapı taşıdır. İklim değişikliğinin kalıcı zararlar
vermesini önlemek için küresel ölçekte sıfır-karbon’a ulaşılması gerekmektedir. Ancak
büyük resme bakıldığında iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının küresel emisyon
miktarlarında maalesef ciddi bir azalmayı sağlayamadığı görülmektedir. Bu sağlansa
İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
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bile halen oluşmuş olan emisyon birikimlerinin küresel etkilerinin yüzyıllar süreceği
tahmin edilmektedir. Dolayısıyla muhtemel gidişat iklim değişikliği etkilerinin bazı
bölgeleri, sektörleri ya da sistemleri derinlemesine etkileyeceği; Kanada, İskandinavya
gibi kimi bölgelerde ise iklimin ılıman hale gelmesi, tarımsal üretime daha elverişli
olma gibi nedenlerle fırsatlar yaratacağı yönündedir. Bu açıdan bakıldığında iklim
değişikliğine uyum sağlama uygulamaları her bölgede ön plana çıkmaktadır ve kamu
politikası olarak ön plana alınması gereklidir.
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin son raporuna göre İklim
Değişikliğine bağlı olarak aşağıda özetlenen önemli küresel sonuçlar beklenmektedir
(IPCC, 2019).


İnsan faaliyetlerinin, sanayi öncesi seviyelerin üzerinde yaklaşık 1,0°C küresel
ısınmaya neden olduğu ve muhtemelen 0,8°C ila 1,2°C arasında değiştiği tahmin
edilmektedir. Küresel ısınmanın mevcut hızda artmaya devam etmesi halinde
2030-2052 yılları arasında ısı artışının 1,5°C'ye ulaşması muhtemeldir.



Sanayi öncesi dönemden bu yana uzun vadeli ısınma eğilimini yansıtan, 20062015 yılları için gözlemlenen küresel ortalama yüzey sıcaklığı (GMST), 18501900 dönemindeki ortalamadan 0,87 °C (muhtemelen 0,75°C ile 0,99°C
arasında) daha yüksekti (çok yüksek güven). Tahmini antropojenik küresel
ısınma, gözlenen ısınma seviyesiyle ± %20 (muhtemel aralık) eşleşebilir.
Tahmini antropojenik küresel ısınma şu anda geçmiş ve devam eden emisyonlar
(yüksek güven) nedeniyle on yılda 0,2 °C'de (muhtemelen 0,1°C ile 0,3°C
arasında) artmaktadır.



Küresel yıllık ortalamadan daha fazla ısınma, Kuzey Kutbu'nda iki ila üç kat
daha yüksek olmak üzere birçok kara bölgesinde ve mevsimde yaşanmaktadır.
Isınma genellikle karada okyanustan daha yüksektir (yüksek güven).



Sanayi öncesi dönemden günümüze antropojenik emisyonlardan ısınma yüzyıllar
boyunca bin yıllara kadar devam edecek ve iklim sisteminde deniz seviyesinin
yükselmesi gibi daha uzun vadeli değişikliklere neden olacaktır. Buna bağlı
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etkiler (yüksek güven), ancak bu emisyonların tek başına 1,5 °C'lik küresel
ısınmaya (orta güven) neden olması olası değildir.


Doğal ve insan sistemleri için iklimle ilgili riskler, 1,5°C'lik küresel ısınma için
şu anda olduğundan daha yüksektir, ancak 2°C'den (yüksek güven) daha
düşüktür. Bu riskler ısınmanın büyüklüğüne ve hızına, coğrafi konuma, gelişim
ve kırılganlık seviyelerine ve adaptasyon ve azaltma seçeneklerinin (yüksek
güven) seçimlerine ve uygulanmasına bağlıdır.

Şekil 1. Değişik senaryolara göre küresel ısınma tahminleri (IPCC, 2019)
Tüm bu bilimsel gerçekler, ülkeleri karşılaşacağımız sorunlara karşın hazırlıklı
olunması hususunda uyarmaktadır. Bir diğer deyişle, iklim değişikliğinin etkileri ile
mücadelede, değişime neden olan sera gazlarının azaltımı kadar, mevcut ve olası
etkilere uyum için hazırlıklarımızı yapmamız büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizin iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz
Havzasında yer alması nedeniyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden,
ülkemiz yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir.
Türkiye'nin ikliminde de dünyadaki değişikliklere benzer değişiklikler
gözlenmektedir ve 21. yüzyılda da Güney Avrupa’da ve ülkemizde daha sık, şiddetli ve
uzun süreli kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının görülmesi
İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
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beklenmektedir. Ayrıca, kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen günlerin
sayısındaki artış ile ani oluşan taşkınlarda da önemli artışların olması öngörülmektedir.
İklim değişikliği öncelikli olarak sıcaklıklardaki artış ve küresel ısınma olarak
düşünülse de iklim değişikliği kaynaklı etkilerin en önemlileri yağış rejiminin değişmesi
nedeniyle gerçekleşecek etkilerdir. Hidrolojik sistem dünyadaki iklim şartlarından
doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Sıcaklıklardaki değişiklik buharlaşma ve
terleme hızını, bulut karakteristiğini, toprak nemini, fırtına şiddetini ve kar yağış ve
erime rejimlerini etkilemektedir. Aynı zamanda yağışlardaki değişimler taşkın ve
kuraklık olaylarının zaman ve şiddetinde ve yüzeysel akış rejimi, yeraltına sızan su
miktarı, bitki deseni ve büyüme hızlarında değişikliğe yol açmaktadır (Ragab &
Prudhomme, 2002).
Çevrenin ayrılmaz bir parçası olan suyun artık sınırsız bir kaynak değil; son
derece sınırlı bir kaynak olduğunu kabul etmemiz ve önlemlerimizi buna göre almamız
gerekmektedir. Bu sınırlı kaynak, nüfus artışı, kentselleşme, iklim değişikliği ve üretim
ve tüketim politikalarının baskısı altındadır.
Dünyanın belirli bölgeleri sağlıklı suya erişimde veya tarım, sanayi gibi
sektörlerde su kullanımı hususunda sıkıntı yaşarken ve kuraklık afetiyle boğuşurken;
belirli bölgeleri ise düzensiz ve aşırı yağışlara maruz kalarak taşkın, heyelan gibi doğa
kaynaklı afetlerle mücadele etmek zorunda kalmaktadır.
İklim değişikliğinden kaynaklı, yağış rejimi ve sıcaklıktaki değişimler öncelikli
olmak üzere, iklim parametrelerindeki değişimler sebebiyle su kaynaklarımız kalite ve
miktar yönünden olumsuz şekilde etkilenmektedir.
Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olup bu havzalara temel teşkil eden su,
hayati ve toplumsal öneme sahip bir kaynaktır. Su açısından yarı-kurak bir bölgede
bulunan Türkiye'nin yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre büyük farklılıklar
göstermekte olup, bazı akarsu havzalarında su ihtiyaçlarının, kaynakların potansiyelini
aşmış

durumda

olduğu

görülmektedir.

Bununla

birlikte

Türkiye’de

iklim

değişikliğinden kaynaklanan sıcaklıkların artması, yağışların azalması, yüzey sularının
kaybı, kuraklıkların sıklaşması, toprağın bozulması, kıyılarda erozyon ve taşkın gibi
etkiler doğrudan su kaynaklarının varlığını tehdit etmektedir. İnsan hayatını, su
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kaynaklarını, tarımsal üretimi ve gıda güvenliğini tehdit eden taşkın ve kuraklık gibi
tabii afetlerin görülme sıklığında, etkisinde ve süresinde son yıllarda artışlar
gözlenmektedir. Doğal kaynakların zaten sınırlı olduğu dünyamızda ve ülkemizde bu
tehditlerin şiddetini arttıran sebebin ise iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm bilim
çevrelerince kabul edilmektedir.
İklim değişikliği ile kaynakların verimsiz kullanılması, köyden kente göç, çarpık
kentleşme gibi pek çok sebep doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırmakta;
çocuklarımıza bırakacağımız temiz suyun yanı sıra yarınlarımızı tehdit etmektedir.
Bu Çalışma Belgesi I. Su Şurası Heyetine bilgi vermek maksadıyla yukarıda
belirtilen çalışma grubu üyeleri tarafından oluşturulmuştur. Çalışma belgesinde Tarım
ve Orman Bakanlığı görev alanlarında iklim değişikliği ve uyum konularıyla alakalı
olarak mevcut durum ve beklenen etkiler, ilgili kurumlar ve çalışmaları ile Çalışma
Grubunca belirlenen öneri niteliğindeki tespitler yer almaktadır.
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2. İKLİM VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR
2.1.
Hava, Hava Durumu ve Hava Olayları
2.1.1. Hava Durumu Tarifi
Hava durumu; Atmosferin belirli bir anda ve belirli bir bölgedeki mevcut
gökyüzünün açık olması, bulutluluk, nem, yağış, sıcaklık, görüş ve rüzgâr vb. ya da kısa
dönemde olabileceği tahmin edilen durumu ve yaşama olası etkileri (TÜBA, 2021).
2.1.2. Hava Olayları Tarifi
Hava koşullarına bağlı ve rastgele meydana gelen doğal olaylar.
2.1.3. Meteoroloji
Kelime anlamı gök cismi bilimidir. Yunanca "meteoron" kelimesinden adını
almıştır ve gökyüzünde olan olaylar anlamına gelmektedir
2.1.4. Hidroloji
Hidroloji; Su Bilimi: Doğal suyun, "su döngüsü" de denilen, atmosfer, yeryüzü
ve yer altındaki değişim ve dönüşümünü inceleyen bilim dalı (TÜBA, 2021).
2.1.5. Aşırı Hava Olayları
Aşırı/Ekstrem Hava/İklim Olayı: Belirli coğrafi bölgelerde ve yılın belirli
zamanlarında nadir görülen bir olaydır. Burada 'Nadir' tanımını istatistiksel olarak tarif
etmek gereklidir. Bu tanım aşırı bir olayın normal gözlemlerden tahmin edilen bir
olayın olasılık yoğunluğu işlevinin yüzde 10 veya yüzde 90 kadar nadir veya daha nadir
olması gereği anlamını taşır.
2.2.
İklim
2.2.1. İklim Tarifi
İklim; Belirli ve uzun bir zaman aralığında, yeryüzünde belirli bir yer için
atmosferin sıcaklık, nem, yağış şekil ve miktarı, rüzgârlar gibi gözlemlenen
özelliklerinin ortalama ve uç değerlerinin genel durumu (TÜBA, 2021).
2.2.2. Ani İklim Değişikliği
En az birkaç on yıl boyunca devam eden veya devam etmesi beklenen ve insan
ve doğa sistemlerinde önemli dengesizliklere neden olan büyük ölçekli bir iklim
değişimi.
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2.2.3. Küresel İklim Değişikliği
İklim değişikliği, nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda veya
değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler
biçiminde tanımlanmaktadır.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)’nde iklim
değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine
ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan
etkinlikleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmıştır.
2.2.4. Atmosferin Sera Etkisi ve Sera Gazları
Yeryüzünde ve atmosferde tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla
Yeryüzünde yeryüzünde dağılır ve uzun dalgalı yer radyasyonu olarak atmosfere geri
verilir. Bunun bir bölümü, bulutlarca ve atmosferdeki sera etkisini düzenleyen sera
gazlarınca- su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O),
ozon (O3), Hidro-floro-karbonlar (HFCs), Perfloro-karbonlar, (PFCs) Sülfür hegzaflorür
(SF6 ) vb. - soğurularak atmosferden tekrar geri salınır. Sera gazlarıetkili gazlar,
yeryüzüne gelen kısa dalgalı güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık uzaya geri
giden geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen bir yapıya
sahiptir. Bu nedenle ısının bir bölümü, su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), metan
(CH4), diazotmonoksit (N2O),

ozon (O3), Hidro-floro-karbonlar (HFCs), Perfloro-

karbonlar, (PFCs) Sülfür hegzaflorür (SF6) vb. atmosferde bulunan sera etkili gazlar
tarafından uzaya gitmesi engellenir ve yeryüzüne tekrar döner. Bu sayede yerküre
yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerküre’nin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan
ve ısı dengesini düzenleyen bu sürece “doğal sera etkisi” denilmektedir.
Sera etkisi olarak adlandırılan ve yüz milyonlarca yıldan beri yerküremizin ısı
dengesini düzenleyen bu doğal süreç, bu sürecin bulunmadığı ortam koşullarına göre
yerküremizin yaklaşık 33°C daha sıcak bir ortalama sıcaklığa sahip olmasına yol
açmaktadır. Bir diğer deyişle, sera gazları olmasaydı, günümüzde ortalama 15°C olan
yerküre sıcaklığı, -18°C olacaktı. İnsan kaynaklı sera gazlarının doğal kapasitesinin
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üstünde atmosfere salımı, sera etkisin artmasına ve dünyamızın daha fazla ısınmasına
neden olmaktadır.
2.2.5. Azaltım
Küresel ısınmanın insan aktivitesi sonucu meydana geldiğinin anlaşılmasından
itibaren bunun önlenmesine ilişkin bireysel veya bölgesel nitelikli konferanslar ve
bilinçlendirme çabaları 1950 yıllarından itibaren başlamıştır. Bu ilk yıllardan itibaren
iklim değişikliği ile mücadele alanındaki neredeyse tüm çalışmaların odak noktası,
küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının azaltılmasına yöneliktir.
Küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları konusunda uluslararası seviyede
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) gibi kuruluşların önderliğinde toplantılar
yapılmıştır. Bunların en önemlisi ise 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’dır. Rio Zirvesi olarak da bilinen bu
konferansta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS)
imzaya açılmıştır.
BMİDÇS, taraf ülkeleri sera gazı salımlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji
üzerinde işbirliği yapmaya ve sera gazı yutaklarını korumaya teşvik etmektedir.
Sözleşme, sera gazı salımlarının azaltılması için, ülkelerin kalkınma önceliklerini ve
özel koşullarını göz önüne alarak “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar”
yüklemiştir.
Kyoto Protokolü (KP) ise, BMİDÇS’ye taraf ülkelerin mevcut Sözleşmenin
niteliğini güçlendirmek amacıyla ve özellikle gelişmiş ülkelerin kararlı ve bağlayıcı
yükümlülükler almalarını hedefleyen bir protokoldür. KP’nin hedefi, Ek-B Listesi’nde
yer alan ülkelerin sera gazı salımlarının toplamını 1. taahhüt döneminde (2008-2012),
1990 yılındaki seviyenin %5 altına düşürmektir. Bu genel hedefe ulaşmak için anılan
ülkeler, müzakereler sonucunda farklı oranlarda azaltım yükümlülükleri almışlardır.
2.2.6. İklim Modelleri
İklim modelleri, mevsimselden on yıllık zaman ölçeklerinde iklim öngörüleri ile
önümüzdeki yüzyıl boyunca ve ötesinde gelecek iklim projeksiyonları yapmak ve çeşitli
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zorlamalara iklim sisteminin yanıtını araştırmak için kullanılabilir birincil araçlardır
((IPCC, 2019).
İklim modelleri, isminden de anlaşılacağı üzere uzun dönemli hava olaylarının
ortalamasını modellerler; yani hava tahmini modellerinden farklı olarak yakın zamanlı
hava olayları yerine uzun dönemli eğilimleri ortaya koyarlar.
2.2.7. İklim Senaryoları ve Projeksiyonlar
Senaryo, geleceğin hayali olarak canlandırılması veya alternatif gelecek
durumların tasvir edilmesidir. Buna rağmen senaryo, tahmin ile karıştırılmaktadır.
Senaryo geleceğin tahmini değil, olması muhtemel alternatif durumların ortaya
konmasıdır. Senaryolar, iklim gibi yüksek belirsizliğe sahip karmaşık sistemlerin
gelecekteki muhtemel gelişiminin anlaşılması ve değerlendirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır (MGM, 2017). İleriye yönelik projeksiyonlara ışık tutması bakımından
kulanılan senaryolar IPCC çalışmalarında özetlenmiştir (IPCC, 2019). Bu çalışmalarda,
iklimin zamansal değişimi tüm istatistik büyüklükler, çeşitli hata modları, korelasyon ve
olasılık incelemeleri çeşitli grafikler ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. İklim
değişikliği ile ilgili en güncel ve belli periodlarla devamlı yenilenen en güvenilir kaynak
IPCC çalışmalarıdır (IPCC, 2019).
İklim değişikliği salım senaryoları, Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli
(IPCC) tarafından 2000’li yılların başlarında oluşturulmuş ve devamlı güncellenerek
günümüze kadar gelmiştir (IPCC, 2019). Bu senaryolarda, gelecek için sera gazı
emisyonları hesaplanırken, değişik demografik ve sosyo-ekonomik değişim ile
teknolojik gelişim projeksiyonları kullanılmıştır.
İklim değişikliği, yeryüzündeki çeşitli sistemlerin davranışlarını etkilemektedir.
Bu sistemlerden biri de dünya nüfus dağılımıdır. Mevcut literatürde, dünya üzerindeki
antropojenik etkilerin oluşturduğu iklim değişikliği bir istisnadan ziyade norm haline
gelebileceği görülmektedir. Bu iklim koşullarının ortaya çıkaracağı sistem değişiklikleri
göz önüne alındığında, dünya nüfusu istikrarını kaybedebileceği ve değişken iklim
koşullarının bölgesel göç kayıpları veya nüfus kaybı ile karakterize edilebilecek nüfus
kaymalarını tetikleyeceği literatürde gösterilmiş ve bu konu detaylı incelenmiştir. Bu
tahminleri yapmak için matematiksel modeller sıklıkla kullanılmaktadır. Literatürde
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bulunan çalışmalarda 2 oC’lik bir ısı artışının dünya nüfusu üzerinde bir dengesizlik
yaratacağı gösterilmiştir (Aral, 2014; Aral, 2015; Okuducu ve Aral, 2017; Bayar ve
Aral, 2019; Aral, 2020). Bu çalışmalarda kullanılan senaryolar bir varsayımdır, fakat bu
sonuçlar olası iklim değişikliği etkilerinin getireceği kritik nüfus dinamiklerini ortaya
çıkardıklarından önemlidir. Türkiye nüfusunun ise küresel nüfusta görülen bu tür
etkilenmelerden farklı bir davranış içinde olacağı düşünülemez. İklim değişikliğinin
getireceği 2 oC’lık bir yükseliş, buna bağlı olarak ekstrem iklim olayları, tarımsal
üretimde ve su kaynaklarında yaşanacak sorunlar küresel nüfus dağılımını etkilediği
gibi Türkiye nüfusunu da etkileyecektir. Yukarıda belirtilen çalışmalarda kullanılan
bilgiye ve taşıma kapasitesine dayalı nüfus modelleme çalışmaları Türkiye içinde
yapılmalı ve bu sonuçlar iklim değişikliği etkileri altında sistem analizi prensipleri
kullanılarak incelenmelidir.
2.2.8. İklim Değişikliğine Uyum ve Uyarlama
İklim değişikliğine Uyum, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini fark edip
ortaya çıkacak hasarı önlemek veya en aza indirmek amacı için yapılan çalışmaların
tümünü içerir. Bu yaklaşım aynı zamanda potansiyel fırsatlardan istifade ederek sistem
dengesini sağlamak anlamına gelir.
2.3.
Esneklik ve Dayanıklılık (Resilience)
2.3.1. Etkilenebilirlik
Bir sistemin maruz kaldığı ve başa çıkamadığı olumsuz yönde iklim değişikliği
etkilerinin gözlenme düzeyidir ki; buna iklim değişkenliği ve ekstrem hava koşulları da
dahil edilmektedir. Etkilenebilirlik; sistemin karakteri, büyüklüğü, iklim değişikliği hızı
ve değişimi ile sistemin maruz kaldığı duruma karşı duyarlılığı ve uyum kapasitesinin
bir fonksiyonudur (IPPC, 2019).
2.3.2. Maruziyet
Maruz kalma; Bir olayın, bir durumun etkisinde ya da bir etkenin karşısında
bulunma (TÜBA, 2021).
2.3.3. Belirsizlik
Belirsizlik, geleceğe ait tahminler gibi, emin olmadığımızı bir konuyu ima eder.
Belirsizlik kısmen gözlemlenebilir veya stokastik ortamlarda matematiksel olarak ifade
edilebilir. Belirsizliğin üç boyutu vardır. Bunlar, ‘Belirsizlik Tipi (Sebepleri: Tahmin
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Edememek, Tarif Edememek, Bilgi Eksikliği),’ ‘Belirsizlik Kaynağı (Sebepleri: Doğa
Sistemi, Teknik Sistem, Sosyal Sistem)’ ve ‘Belirsizlik Seviyesidir (Sebepleri: Yakın
Zaman, Bilinmeyen Zaman, Olası Zamanlar, Çeşitli Zamanlar).’
2.3.4. Dayanıklılık
Dayanıklılık, çözümlerin makul bir gelecekte iyi performans gösterebilmesini
ifade eder.
2.3.5. Zarar Görebilirlik
Farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin
uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya çevresel zarar ve kayıpların ölçüsü.
Bazı

yayınlarda,

savunmasızlık,

kırılganlık,

hassasiyet

gibi

terimlerle

ifade

edilmektedir. --fiziksel zarar görebilirlik (İng. physical vulnerability) İnsan eliyle
oluşturulmuş yapı, altyapı, çevre, tarım, sanayi, üretim vb. fiziksel unsurların zarar
görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel kapasitelerini kapsar. Ölçülmesi veya
sayısal hâle getirilmesi mümkündür. --sosyal zarar görebilirlik (İng. social vulnerability)
Bireylerin ve toplumun, psikolojik, sosyolojik ve demografik faktörler nedeniyle maruz
kalabilecekleri, ölçülmesi güç ve hatta imkânsız olan, hasar veya zarar görebilirlilik
derecesidir. --ekonomik zarar görebilirlik (İng. economic vulnerability) Toplulukların
ekonomik olarak yaşamlarını nasıl düzenledikleri, geçimlerini sağlama imkânları ile
kapasitelerinin nasıl olduğu gibi faktörleri içermektedir (AFAD, 2021).
2.3.6. Kritik Tesis
Alışılagelen ve acil durum gerektiren olağanüstü durumlarda toplumun
ihtiyaçlarını sürdürmesi için gerekli olan birincil öneme sahip yapı, teknik yapı ve
sistem. Bir afet sonrasında can ve mal kaybının azaltılması açısından kullanılması elzem
olan önem katsayısı yüksek yapılardır (AFAD, 2021).
2.3.7. Karmaşık Sistemler
Karmaşık sistemler çok bilinmeyenli non-lineer sistemlerdir. Bu tür sistemler
alışılagelen metotlarla sistemin denge alanı içinde oluşumunu, gelişmesini ve çalışma
süreçlerini konu alan uygulamalarla incelen ve denge alanı içinde tahmin edilebilir
sonuçlara erişilebilen sistemlerdir.
2.3.8. Kompleks Sistemler
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Kompleks sistemler, karmaşık sistemler gibi çok bilinmeyenden oluşmasının
yanında sistem içi bağlantılar ve kontrol edilemeyen geri dönüşüm ilişkilerinden dolayı
bu tür sistemlerin davranışı önceden ileriye dönük olarak tarif ve tahmin edilemez ve
sistemin

davranışı,

dinamik

ilişkilerden

dolayı

değişimlerinin

değişkenliğini

değiştirdiklerinden bazı sürprizli sonuçlar oluşturabilir. Genellikle çevreyi içeren, doğa
olaylarına bağlantılı (deprem, ekstrem olaylar girdap, fırtına, tsunami…), toplum sağlığı
ile ilgili ve kamu karar verme mekanizmalarını içeren bütün çalışmaları Kompleks
sistem olarak düşünmeliyiz. Bunun sebebi de bu sistemlerin kendi içlerinde karmaşık
olması yanında toplum sağlığı ve kamu yönetimi bilimlerini de organik olarak içine
almasından dolayı belirsizliğin artmasından dolayıdır. Bu tür sistemlerin alışılagelen
metotlarla incelenmesi mümkün değildir. Bu tür sistemler, sistemin denge alanı içinde
ve denge alanı dışında oluşumunu, gelişmesini ve çalışma süreçlerini konu alan
uygulamalarla incelenirler.
2.3.9. Esneklik Alanları
Sistemin değişken koşullarda gösterdiği esneklik sınırlarının alanı.
2.3.10. Denge Alanları
Bir sistemin denge içinde olan bir davranış gösterdiği alan.
2.3.11. Devrilme Noktası
Bir sistemin denge bozulması sonucunda genellikle doğrusal olmayan bir şekilde
yeniden düzenlenmesi halinde ve değişimin sebepleri sonlandırılmış olsa bile dengesi
bozulan bir sistemin başlangıç durumuna dönemediği bir sistem davranışını tarif eder.
İklim sistemi için bu terim, küresel veya bölgesel iklimin istikrarlı bir durumdan başka
bir istikrarlı duruma değiştiği kritik bir eşiği ifade eder. Bu terim, çarpmaya atıfta
bulunarak devrilme noktaları olarak da kullanılır.
2.3.12. Geri Dönüşü Olmayan
Dengesi bozulmuş olan bir sistemin doğal işlemler nedeniyle bu durumdan
kurtulma zamanı sistemin bu denge bozulma duruma ulaştığı zaman süresinden önemli
ölçüde daha uzunsa, dinamik bir sistemin bozulma durumu geri döndürülemez olarak
tanımlanır.
2.3.13. Esneklik Değerlendirmesi
Bir sistemin ortaya çıkan koşullara gösterdiği uyum sağlama seviyesi.

İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

33

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT
ÇALIŞMA GRUBU

2.3.14. Esneklik Oluşturma
Bir sistemin ortaya çıkan koşullara uyum sağlaması için yapılan çalışmalar.
2.3.15. Kentsel Esneklik Uygulaması
Kentsel alanlarda esneklik oluşturma çalışmaları
2.3.16. Kırsal Esneklik Uygulaması
Kırsal alanlarda esneklik oluşturma çalışmaları

2.3.17. Doğaya Uyumlu Esneklik Önlemleri
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından öngörülen esneklik ve
dayanıklılık uygulamalarının doğa ile uyum içerisinde geliştirilmesi ve bu prensiplerin
sahada uygulanması.
2.3.18. Doğa Temelli Çözümler (DTÇ)
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre Doğa Temelli Çözümler (DTÇ),
toplumsal zorlukları etkili ve uyarlanabilir bir şekilde ele alan, aynı zamanda insan
refahı ve biyoçeşitlilik yararları sağlayan doğal veya değiştirilmiş ekosistemleri koruma,
sürdürülebilir bir şekilde yönetme ve geri getirme eylemlerini ifade eder.
2.3.19. Doğa ile Yapım (DiY)
Doğa ile Yapım (DiY), doğal süreçleri mühendislik çözümlerine yerleştirmeyi
amaçlayan bir uygulamadır. İklim değişikliği gibi problemlere Doğa Tabanlı Çözümler
(DTÇ) sunmak için kullanılan bir sosyal-ekosistem-mühendislik yaklaşımıdır. DiY,
gerçekleştirilmesi istenen doğal ve toplumsal sistemlerin işleyişinden yola çıkarak
'toplumun altyapı mühendislik taleplerini' DTÇ prensiplerine uygun bir şekilde karşılar.
Bu tür çalışmaları denetlemek ve yönlendirmek için sistem analizi metotları ve
modellerinin kullanılması gereklidir.
2.3.20. Yeşil Altyapı
Yeşil altyapı, doğal unsurları bilerek ve stratejik olarak korur, geliştirir veya geri
yükler. Bunlar ormanlar, tarım arazileri, taşkın alanları, kıyı ormanları (mangrovlar gibi)
gibi sistemlerdir. Bu sistemler daha dayanıklı ve daha düşük maliyetli hizmetler
üretmek için gri altyapı ile birleştirilebilirler.
2.3.21. Gri Altyapı
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Gri altyapılar rezervuarlar, setler, borular, pompalar, su arıtma tesisleri ve
kanallar gibi yapılardır. Bu tasarlanmış çözümler, hidrolojik ve çevresel özellikleri gri
altyapının performansını derinden etkileyen su havzalarına veya kıyı ekosistemlerine
gömülü yapılardır.
2.4.
Uyum
2.4.1. Uyum Tarifi
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara
genel anlamda uyum çalışmaları denir. Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi
ve Eylem Planı’nda yer alan tanıma göre iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama;
insanların geçim kaynaklarının, ekonomilerin ve doğal sistemlerin iklimden
kaynaklanan değişikliklerden daha az olumsuz etkilenmelerini, bazı durumlarda da
uyumdan fayda sağlanmasını amaçlamaktadır. Başka bir deyişle iklim değişikliğine
uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek, fayda sağlamak ve
etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması
sürecidir (IPCC,2019).
2.4.2. Yapısal Önlemler
Yapıların yük taşıyan ve yük aktaran elemanlarında onarım veya güçlendirme
yapılması amacıyla alınan önlemlerin tümü (AFAD, 2021).
2.4.3. Yapısal Olmayan Önlemler
Afet risklerini ve etkilerini azaltmak için politikalar, kanunlar, halkın
bilinçlendirilmesi, yapının taşıyıcı sistemi haricindeki bütün kısımları ve binanın
içindeki unsurlardan kaynaklanabilen yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması (YOTA)
için yapılacak çalışmalar ve eğitim ve öğretim gibi yollarla alınan önlem (AFAD,
2021).
2.5.
Risk ve Kriz
2.5.1. Risk Tarifi
Risk; Bir olayın olma olasılığı ve bu olayın yol açacağı olumsuz sonuçlar
(TÜBA, 2021).
2.5.2. Kriz Tarifi
Olumsuz sonuçlar doğuran bir olayın, olayın oluşmasından sonra ele alınma ve
incelenme hali.
2.5.3. Tekerrür
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Yinelenim, deney planlamada karşılaştırılacak muamelelerin her birinin
uygulanacağı deney birimlerinin sayısı; eşanlam: tekerrür (TÜBA, 2021).
2.5.4. Risk İletişimi
İnsanların tehlikeler hakkında bilgilendiği, davranış değişikliği yönünde
etkilendiği ve riskler ile ilgili karar mekanizmalarına katılabildikleri sosyal süreç
(AFAD, 2021).
2.5.5. Tahmin ve İhbar
Tahmin; Gerçekleşmesi olası bir olayın ampirik, deneysel, matematiksel,
istatistiksel vb. bilimsel yöntemler ve teknolojiler kullanarak ve bulunulan koşullar da
göz önüne alınarak oluşum yeri, zamanı, miktarı gibi durum değişkenlerinin kestirilmesi
(TÜBA, 2021).
2.5.6. Erken Uyarı
Erken uyarı; Gelmekte olan tehlike veya tehditin, kaynağı, yeri, zamanı, şiddeti
veya büyüklüğü, olasılığı, muhtemel etkileri belirlenerek, resmî kurum ve kuruluşlar
tarafından yapılan duyurular. Erken uyarının afete hazırlık çalışmaları içinde çok önemli
bir yeri vardır. Amaç, mümkün olduğu kadar çok sayıda insana hızla ulaşarak onları
tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkân tanıyacak şekilde
haberdar etmek, can kayıpları ve yaralanmalar ile ekonomik kayıpları azaltabilmektir
(AFAD, 2021).
2.5.7. Risk Yönetimi
Risk Yönetimi; Tehlikelerin istenmeyen sonuçlarından kaçınmak için zarar ve
risk azaltma, hazırlık ve planlama, tahmin ve erken uyarı, eğitim gibi kültürel,
yordamsal ve yapısal stratejilerin geliştirilip uygulanması (TÜBA, 2021).
Türkiye, coğrafi konumu açısından dünyada benzeri az bulunan biyoçeşitliliğe
sahip ve tarıma elverişli ülkelerden birisidir. Üstü açık bir fabrikaya benzetebileceğimiz
tarım, ülkemiz için son derece stratejik bir sektör olmakla birlikte insanlığın ortak
kaygılarından birisi olan küresel iklim değişikliğinden de en fazla etkilenen sektördür.
Türkiye’nin içinde bulunduğu Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinden en çok etkilenen
bölgeler arasında yer almaktadır. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerine bağlı
olarak, kuraklık, aşırı yağış ve sele neden olan yağış rejimindeki düzensizlikler, dolu,
fırtına ve hortumlar sıklıkla ve şiddetli bir şekilde yaşanmaktadır. Ürünlerin fenolojik
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gelişimleri değişmekte, dolu, don gibi afetler beklenilenin dışındaki zamanlamalarda
meydana gelmektedir.
Tarım sigortası, tarımdaki risklerin yönetimi için en önemli kalkanlardan
birisidir. Karşılaşabileceğimiz pek çok riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek
zararların telafi edilebilmesi ve yarınlara güvenle bakılabilmesi için çok önemli bir
ihtiyaçtır. Aynı zamanda ülkemiz tarımının sürdürülebilirliği için de kritik bir fonksiyon
üstlenmektedir. Devlet destekli tarım sigortaları sistemi (sistem), küresel iklim
değişikliğinin etkisiyle karşılaştığımız ve karşılaşacağımız riskleri takip etmekte,
izlemekte, analiz etmekte ve bu riskleri yönetmektedir.

Sistem, Tarım ve Orman

Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (SEDDK) ve sistemin diğer paydaşları ile birlikte yeni teminat ve
uygulamalara ilişkin teknik ve aktüeryal açıdan yoğun çalışmalar yürütmektedir. Buna
bağlı olarak da her yıl tüm tarım sigortası branşlarında çok sayıda yeni uygulamayı
üretici ve yetiştiricilerin hizmetine sunmaktadır.
Ülkemizde, tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi
amacıyla bir sigorta mekanizmasının devreye sokulması düşünülmüş ve bu amaçla
14/06/2005 tarihli 5363 Sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" çıkarılmıştır. Bu kanunla,
üreticilerin Kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini
temin etmek üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sisteminin amacı, tarımda kriz yönetiminden
risk yönetimine geçerek doğal afetlerin neden olduğu zararları sigorta prensiplerine göre
karşılayıp üretimde devamlılığı sağlamaktır.
Sigorta kapsamına alınacak Ürünler, riskler, teminat kapsamı, bölgeler ve
işletme ölçekleri itibariyle, Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmektedir.


Devlet Destekli Tarım Sigortaları Uygulamaları
Devlet Destekli Tatım Sigortaları ile ilgli tüm mevzuat ve uygulamalara

www.tarsim.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
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1. Bitkisel Ürün Sigortaları: Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı, Tarla ürünleri,
sebzeler, meyveler, fide, fidan, kesme çiçekler, süs bitkileri, meyve ağaçlarında
ağaçların kendisi, tahıllarda sap kısmı, destek telli terbiye sistemi ve dolu ağı
örtü sistemleri, Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartlar Tarife ve Talimatlar da
belirtilen riskler ve koşullar çerçevesinde teminat kapsamına alınmaktadır.
2. Sera Sigortası: Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada
yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre,
Sera Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta
kapsamındadır.
3. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası: Kuraklık Verim Sigortası ilk kez 2017
yılında; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün
bilgileri dikkate alınarak buğday ürününde “İlçe Bazlı Kuraklık Verim
Sigortası” olarak başlamıştır. 2018 yılında kuru tarım alanlarında yetiştirilen
buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı
tohumlukları ve 2019 yılında ise buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mercimek
ve nohut ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları yine İlçe Bazlı
Kuraklık Verim Sigortası kapsamında teminat altına alınmıştır.
2017 yılında İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası olarak başlanılan uygulama,
üreticilerden gelen talepler ile yapılan detaylı araştırma ve analizler sonucunda 2021
yılında Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası olarak uygulanmaya başlanmıştır.
Köy Bazlı Kuraklık Verim sigorta ile üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemine
(ÇKS’ye) kayıtlı kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları Buğday, Arpa, Çavdar,
Yulaf, Tritikale, Nohut, Mercimek (Yeşil ve Kırmızı) ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı
tohumlukları, ‘kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış’
risklerinden kaynaklı verim azalışları TARSİM tarafından teminat altına alınmaktadır.
4. Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt
sistemlerine kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, yapılacak risk
değerlendirmesi sonucunda, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlar ile
Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.
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5. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt
sistemlerine kayıtlı olan koyun ve keçiler ile koç ve tekeler, yapılacak risk
değerlendirmesi sonucunda Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlar ile
Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
6. Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları: Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt
sistemlerine kayıtlı, bio güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı tesislerde
yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes
hayvanları Kümes Hayvanları Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar
çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
7. Su Ürünleri: Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri, Su Ürünleri Kayıt
Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate
alınarak, Su Ürünleri Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta
kapsamındadır.
8. Arıcılık Sigortası: Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern
kovan niteliğindeki kovanlarda meydana gelen zararlar, Arıcılık Sigortası Genel
Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
Devlet Prim desteği Oranları ve Reasürans Çalışmaları
Sigorta kapsamına alınacak Ürünler, riskler, teminat kapsamı, bölgeler ve
işletme ölçekleri itibariyle, Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmektedir.
2021 yılı için devlet prim desteği oranı tüm branşlar için toplam primin
%50’sidir. Bununla birlikte don teminatı alan üreticiler için devlet desteği, don priminin
%66,7’sidir. Köy bazlı kuraklık verim sigortasında ise toplam priminin %60’ıdır. 2022
Yılında Devlet Desteği oranı Cumhur Başkanı Kararı ile %70 olarak belirlenmiştir.
Devlet desteğinin yanında üretici ve yetiştiricilerimizin ödediği poliçe primleri
de Sistem’in finansman kalemlerindendir.
Tarım Sigortaları Havuzu, üstlendiği risklerle ilgili olarak koruma satın almak
üzere ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için gerekli
çalışmalar yapmaktadır. Tarım Sigortaları Havuzu’nun üstlendiği risklerle ilgili olarak
koruma satın almak üzere Türk Reasürans A.Ş. ile bir protokol imzalanmıştır. Söz
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konusu protokol kapsamında, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu’nun onayı
doğrultusunda, ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için
gerekli çalışmalar Türk Reasürans A.Ş ile koordineli olarak yapılmaktadır.
Ayrıca, belirli bir hasar tutarının üzerinde olması halinde Cumhurbaşkanı kararı
ile Devlet tarafından hasar fazlası desteği taahhüt edilmektedir. Bu taahhüde ilişkin
kararlar her yıl açıklanmaktadır.
2.5.8. Kriz Yönetimi
Oluşan olayların sonuçlarını azaltmak için olay olduktan sonra yapılan
çalışmalar.

2.6.
Afet
2.6.1. Afet Tipleri Tarifi
Doğa kaynaklı afet; belli bir yörede büyük can, ekonomik, çevresel ve kültürel
miras kayıplarına yol açabilen sel, yanardağ patlaması, deprem, kuraklık gibi doğa
olayı; eşanlam: doğal kıran, doğal afet (TÜBA, 2021).
Jeolojik afet; Kaynağı, deprem, heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlama, çamur
akıntısı, tsunami gibi doğa olayları olan afet (TÜBA, 2021).
Yavaş gelişen afet; Küresel iklim değişikliği, kuraklık, erozyon, çölleşme gibi
olumsuz sonuçları aniden değil de zamanla ve giderek ağırlaşan boyutlarda ortaya çıkan
afetler (TÜBA, 2021).
2.6.2. Kentsel Taşkın
Kent taşkınları, şehir içindeki yoğun yerleşim bölgelerinde oluşur. Özellikle
binalar, yollar ve otomobiller için parklar inşa edilmesiyle doğal bitki örtüsü yok
edilmiş kentsel alanlarda yağışın toprağa sızması zorlaşmasından dolayı ani seller çok
sık oluşmaktadır.
Kentleşme yüzeysel akışı doğal yüzeylere göre 2 ile 6 kat daha
arttırabilmektedir. Mevcut mazgallar yetersiz kapasitelerinden dolayı bu suları hemen
tahliye edemediğinden kısa bir süre içinde caddeler ve sokaklar derelere, binaların
bodrum katları da birer kapalı yüzme havuzuna dönüşebilmektedir.
Özetle kent selleri, sadece kentteki su geçirimsiz yüzeylerdeki yağmur suyunun
akışından veya yüzeysel suların kabaran akarsularla birlikte yazın şiddetli yağışlarda
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yağmur suyu drenaj ve yol ağının kapasitesi aşılınca oluşur. Bunlara ilave olarak
kanalizasyonun geri basması sonucu bodrum katlarını su basmasını özel bir sel çeşidi
(basement flooding) olarak saymak gerekir. Bütün bunların bir sonucu olarak taşkın
hasarlarının %75’i kentlerde görülmektedir. Bu hasar şu an yılda %5 oranında
artmaktadır (Jongman, 2014; Burn ve Whitfield, 2016).
2.6.3. Kırsal Taşkın
Kırsal alanlarda oluşan taşkın olayları.
2.6.4. Afet Yönetimi
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara
zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için
daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca
yapılması gereken topyekûn bir mücadele süreci. Afetlerin önlenmesi ve zararlarının
azaltılması amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve
yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi,
desteklenmesi ve etkin olarak uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve
kuruluşlarıyla, imkân ve kaynaklarının belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler
doğrultusunda kullanılmasını gerektiren, çok yönlü, çok disiplinli ve çok aktörlü,
dinamik ve karmaşık bir yönetim sürecidir (AFAD,20219.
2.6.5. Afet Risk Yönetimi
Ülke, bölge, kent, yerleşim birimi ya da bina ölçeğinde tehlike ve riskin
belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi, tahmin ve erken uyarı için olanak, kaynak
ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması
ve yaşama geçirilmesi süreci (TÜBA, 2021).
2.6.6. Afet Kriz Yönetimi
Afet kriz yönetimi; Afet sonrası “düzeltmeye” yönelik olarak yapılan etki, hasar
ve ihtiyaç analizi, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi afet sonrası
“düzeltmeye” yönelik olarak yapılan çalışmalar “kriz yönetimi” olarak adlandırılır
(TÜBA, 2021).
2.7.
Türkiye Nüfus Değişimi
Matematiksel modeller literatürde biyolojik sistemlerdeki nüfus eğilimlerini,
ekolojik uygulamaları ve insan popülasyonlarını tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu
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modeller, incelenen sistemin taşıma kapasitesi ile ilişkili istikrarlı nüfus eğilimlerini
yansıtan statik koşullar için geliştirilmiştir. Bilindiği gibi iklim değişikliği etkileri
altında, sistemin taşıma kapasitesinin sınırları sisteme dayatılan dış gerilimlerin zamana
bağlı bir işlevi olarak değişebileceğinden, doğa sistemlerinin taşıma kapasitesi
dinamiktir. Örneğin, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki genel etkisinin olumsuz
olduğu bilinmektedir (Haines vd. 2006). Bu olumsuz etkiler şimdiye kadar gözlem ve
kanıtlarla gerekçelendirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2000 yılına kadar iklim
değişikliğinden kaynaklanan küresel hastalık yükünün yılda 150.000 fazla ölümü
aştığını işaret etmektedir (Kovats vd. 2005; Patz ve diğerleri. 2005). Buna ek olarak,
2003 yılında Batı Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen büyük bir sıcak hava dalgası
sırasında İngiltere ve Galler'de 2000'den fazla ölüm ve Fransa'da yaklaşık 14.000’den
fazla ölüm bildirilmiştir (Haines vd. 2006).
Bunlar rastlantısal olaylar olarak gözükse de söz konusu büyüklükler endişe
vericidir. Nicel kanıtlara ek olarak iklim değişikliğinin insan nüfusu üzerindeki olumsuz
etkileri, iklim değişikliğinin diğer nicel sağlık etkileri arasında önlenebilir ölüm
tahminleri olarak iklim değişikliğinin neden olduğu sağlık eşitsizliği (Patz ve ark. 2007)
ve iklim değişikliği ile ilgili hastalıklar (Kovats vd. 2005) ve iklim değişikliği kaynaklı
etkilerin insan sağlığı üzerindeki ekonomik etkileri (Bosello vd. 2006) literatüre
geçmiştir. Zaman içinde dağıtıldığında, iklim değişikliğine bağlı aşırı ölüm oranı geçen
yüzyılda binlerden on binlere kadar artmaktadır. İklim değişikliği ve halk sağlığı
arasındaki ilişkiye gelince, çoğu araştırma şimdiye kadar iklim değişikliğinin bulaşıcı
hastalıklar üzerindeki potansiyel etkilerinin nicel analizine odaklanmıştır (Mangal ve
ark. 2008). İklim değişikliğinin insan nüfus dinamikleri üzerindeki etkisine dair sadece
anekdot kanıtlar sunulmaktadır. Bu konuda yapılmış bir çalışma ise iklim değişimi
etkilerine bağlı olarak olası 2 ℃’lik bir sıcaklık artışının dünya nüfusunda sistemsel
kırılma noktalarının oluşabileceğini göstermiştir (Aral, 2013, Aral 2015). Buna benzer
kırılganlıklar Türkiye’de de beklenebilir. Risk yönetimi açısından bu tür çalışmaların
Türkiye ortamında da yapılması yararlı olacaktır.
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3. İKLİM SİSTEMİNDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER
Küresel ortalama sıcaklık ölçümleri gezegenimizin tüm yüzeyindeki ortalama
sıcaklığı ifade etmektedir. Kısa periyotlardaki ve bölgesel sıcaklık farkları bilinen
döngüsel olaylara (gece-gündüz ve mevsimler) ya da rüzgâr/yağış olaylarına bağlı
olarak gerçekleşir. Küresel ortalama sıcaklık ise Dünya’nın Güneş’ten ne kadar enerjiyi
absorbe edip ne kadarını yansıttığıyla ilişkilidir ve çok küçük miktarlarda değişir.
Dolayısıyla 1°C’lik sıcaklık değişikliği gezegenimizin çok büyük miktarlarda ısı enerjisi
depoladığının göstergesidir. Geçmişte 1-2 derecelik sıcaklık azalması küçük çaplı buzul
çağlarının yaşanmasına neden olduğu bilinmektedir.
Sıcaklık artışı diğer sistemlerde de ardışık etkilere yol açmıştır. Buzulların
erimesi nedeniyle küresel ortalama deniz seviyesi yükselmiş, okyanusların asit
oranlarında artış görülmüştür. Kuraklık, taşkınlar, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava
olaylarının sıklığı ve etkisinde artışlar kaydedilmiştir.
İklim değişikliğinin ve sonuçlarının gözlemlenmesine ilişkin en yetkin kurum
olan Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ilk olarak
1988’de gerçekleşmiştir. Çok sayıda bilim insanı bu panelin ürünü olan yayınlara katkı
sunarlar ve IPCC düzenli aralıklarla geniş kapsamlı raporlar yayınlar ve önceki
raporlarda paylaştıkları bigileri ve yaptıkları tahminleri güncellerler.
IPCC’nin son raporuna (IPCC, 2019) göre, küresel iklimdeki ısınma kesindir ve
1950’li yıllardan beri iklimde gözlenen değişikliklerin çoğu on yıllardan bin yıllık bir
zaman dönemine kadar daha önce hiç görülmemiş düzeydedir. Bu dönemde, atmosfer
ve okyanuslar ısınmış, kar ve buz tutarları azalmış, ortalama deniz düzeyi yükselmiş ve
sera gazlarının atmosferdeki birikimleri artmıştır.
3.1.
Atmosfer
Troposfer (atmosferin yaşamın ve hava olaylarının oluştuğu en alt katmanı),
küresel olarak 20. yüzyılın ortalarından beri kesin olarak (%99-100 olasılıkla)
ısınmıştır.
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IPCC çalışmalarına göre (IPCC, 2019) geçen 30 yılın her 10 yılı, yeryüzünde
1850’den beri kaydedilen küresel sıcaklık verileri için hesaplanan tüm on yıllık
dönemlerden ardışık bir biçimde daha sıcak olmuştur. IPCC (2019) raporlarında iklim
değişikliğine bağlı ön görülen beklentiler aşağıda verildiği şekilde özetlenmektedir.


Karada, tür kaybı ve yok olma da dahil olmak üzere biyoçeşitlilik ve ekosistemler
üzerindeki etkilerin, 2°C'ye kıyasla küresel ısınmanın 1,5°C'sinde daha düşük
olacağı tahmin edilmektedir. Küresel ısınmanın 2°C'ye kıyasla 1,5°C ile
sınırlandırılmasının karasal, tatlı su ve kıyı ekosistemleri üzerindeki etkilerini
azaltarak insanlara daha fazla hizmet vermelerini (yüksek güven) öngördüğü
tahmin edilmektedir.



İnsan faaliyetlerinin, sanayi öncesi seviyelerin üzerinde yaklaşık 1,0°C küresel
ısınmaya neden olduğu ve muhtemelen 0,8°C ila 1,2°C arasında değiştiği tahmin
edilmektedir. Küresel ısınmanın mevcut hızda artmaya devam etmesi halinde 20302052 yılları arasında ısı artışının 1,5°C'ye ulaşması muhtemeldir.



2100 yılına gelindiğinde, küresel ortalama deniz seviyesi yükselişinin 2°C'ye (orta
güven) kıyasla 1,5°C'lik küresel ısınma ile mukayesesinde yaklaşık 0,1 metre daha
düşük olacağı tahmin edilmektedir. Deniz seviyesi 2100'ün (yüksek güven) çok
ötesinde yükselmeye devam edecek ve bu yükselişin büyüklüğü ve hızı gelecekteki
emisyon artışlarına bağlı olacaktır. Daha yavaş bir deniz seviyesi yükselme hızı,
küçük adaların, alçak kıyı alanlarının ve deltaların insan ve ekolojik sistemlerinde
zamanlama açısından daha fazla adaptasyon fırsatı sağlayacaktır.



Küresel ısınmanın 2°C'ye kıyasla 1,5°C ile sınırlandırılmasının okyanus
sıcaklığındaki artışların yanı sıra okyanus asitliğindeki artışları ve okyanus oksijen
seviyelerindeki azalmaları (yüksek güven) azaltacağı tahmin edilmektedir. Sonuç
olarak, küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamanın, Arktik deniz buzu ve sıcak su
mercan resif ekosistemlerinde yapılan son değişikliklerle gösterildiği gibi, deniz
biyoçeşitliliği, balıkçılık ve ekosistemler ile insanlara olan işlev ve hizmetlerine
yönelik riskleri azaltdığı tahmin edilmektedir (yüksek güven).



Sağlık, geçim kaynakları, gıda güvenliği, su temini, insan güvenliği ve ekonomik
büyüme için iklimle ilgili risklerin 1,5°C'lik küresel ısınmayla artarak 2°C ile daha
da artarak yükseleceği öngörülmektedir.



1,5°C'lik küresel ısınma için adaptasyon ihtiyaçlarının çoğu 2°C'ye (yüksek güven)
kıyasla daha düşük olacaktır. İklim değişikliği risklerini (yüksek güven)
azaltabilecek çok çeşitli adaptasyon seçenekleri vardır. 1,5°C'lik küresel ısınmada
bazı insan ve doğal sistemler için adaptasyon ve adaptif kapasitenin sınırları vardır
ve buna bağlı kayıplar (orta güven). Adaptasyon seçeneklerinin sayısı ve
kullanılabilirliği sektöre (orta güven) göre değişir.
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Şekil 2 Endişe Nedenleri ile ilişkili etkiler ve riskler (IPCC, 2019)

Şekil 3 Seçilen doğal, yönetilen ve insan sistemleri için etkiler ve riskler (IPCC,
2019)
Özetle, iklim değişikliği neticesinde karasal ve deniz yüzeyi sıcaklıkları yanısıra
kutup bölgelerinde de sıcaklıklar artmıştır. Yağışlarda ise bölgesel olarak önemli
farklılıklar görülmesine rağmen yağış rejimleri aşırı hava olaylarının daha da
derinleştiği şekilde değişmiş, sıcak hava dalgaları ve tropik siklonlarda da artış tespit
edilmiştir.
Tüm dünyanın merakla beklediği son rapor Ağustos (2021) ayında açıklandı.
234 bilim insanı ve 195 hükümet tarafından onaylanan ve IPCC 6. Değerlendirme
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Raporlarından bir tanesi olan “İklim Değişikliği 2021: Fiziksel Bilim Temeli” isimli
rapordur.
Raporda ısınma hızında artış yaşandığı vurgusu yapılmaktadır. Ani, hızlı ve
büyük ölçekli önlemlerin alınmaması ve sera gazı emisyonlarının radikal biçimde
azaltılmaması halinde, sıcaklıkların sanayileşme öncesi döneme göre 1,5 °C artmasını
engellemenin mümkün olmayacağı, hatta küresel ısınmanın yüzyılın sonuna kadar 2 °C
ve üzerinde olabileceği ön görülmektedir.

Rapor, ilk kez bu kadar kesin bir dil ile

"insan etkisi” vurgusuna dikkat çekmektedir.
Raporda öne çıkan başlıca bulgulardan şu şekildedir (IPCC,2021):


Yaklaşık 1750'den beri sera gazı konsantrasyonlarında gözlemlenen artışlar,
kesinlikle insan faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 2011'den bu yana
atmosferdeki konsantrasyonlar artmaya devam etmiştir ve 2019'da karbondioksit
(CO2) için yıllık ortalama 410 ppm, metan (CH4) için 1866 ppb ve nitröz oksit
(N2O) için 332 ppb'ye ulaşmıştır. Kara ve okyanus, son altmış yılda bölgesel
farklılıklar göstermekle birlikte insan faaliyetlerinden kaynaklanan CO2
emisyonlarını sabite yakın bir oranla (küresel olarak yılda yaklaşık %56) tutmuştur
(yüksek güvenirlik).



Son kırk yılın her biri, 1850'den bu yana kendisinden önceki on yıldan daha sıcak
olmuştur. 21. yüzyılın ilk yirmi yılında (2001-2020) küresel yüzey sıcaklığı, 18501900'dan 0.99 [0.84-1.10] °C daha yüksektir. Küresel yüzey sıcaklığı, 20112020'de 1850–1900'dan 1,09 [0,95-1,20] °C daha yüksektir. Karadaki sıcaklık
artışı (1,59 [1,34-1,83] °C), okyanustakine (0,88 [0,68-1,01] °C) göre daha
büyüktür. AR5'ten bu yana küresel yüzey sıcaklığındaki tahmini artış, temel olarak
2003–2012'den bu yana daha fazla ısınmadan kaynaklanmaktadır (+0.19 [0.16 ila
0.22] °C). Ek olarak, metodolojik ilerlemeler ve yeni veri kümeleri, AR6'daki
güncellenmiş ısınma tahminine (AR5’e kıyasla) yaklaşık 0,1ºC katkıda
bulunmuştur.



1850–1900'dan 2010–2019'a kadar insan kaynaklı toplam muhtemel küresel yüzey
sıcaklığı artışı 1,07 [0,8-1,3] °C'dir. Sera gazlarının 1.0°C ila 2.0°C'lik bir
ısınmaya, diğer insan kaynaklı faktörler (esas olarak aerosoller) 0.0°C ila 0.8°C'lik
bir soğumaya katkıda bulunduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, küresel yüzey
sıcaklığını, doğal etkenler –0,1°C ila 0,1°C, iç değişkenlik ise –0,2°C ila 0,2°C
aralığında etkilemiştir. Sera gazları 1979'dan beri troposferik ısınmanın ana
etmenidir. İnsan kaynaklı stratosferik ozon incelmesi ise, 1979 ile 1990'ların
ortaları arasında alt stratosferin soğumasının ana itici gücüdür.



Karalar üzerinde küresel olarak ortalama yağış, 1950'den bu yana artmıştır (orta
güvenirlik). Artış oranı 1980'lerden bu yana daha fazladır. İnsan etkisi, 20. yüzyılın
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ortalarından bu yana gözlemlenen yağış değişikliklerinde ve yüzeye yakın okyanus
tuzluluğunda gözlenen değişikliklerde önemli bir faktördür. Orta enlemdeki
fırtınaların izlediği yol, 1980'lerden bu yana her iki yarım kürede de (mevsimsellik
göstermekle birlikte) kutuplara doğru kaymıştır (orta güvenirlik). Güney Yarımküre
için, insan etkisi ekstratropikal jetin kutuplara doğru kaymasında da bir faktördür.


Son beş yıl, 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak dönem oldu.



Karalar üzerinde küresel olarak ortalama yağış, 1950'den bu yana artmıştır. Artış
oranı 1980'lerden bu yana daha fazladır. İnsan etkisi, bu değişikliklerde önemli bir
faktördür.
a)

Küresel Yüzey Sıcaklığı Değişimi
(1-2020 yılları arası)

b) Küresel Yüzey Sıcaklığı Değişimi
(1850-2020 yılları arası)

Şekil 4 1850-1900 dönemine göre küresel yüzey sıcaklığı değişimi (IPCC, 2021)

3.2.
Okyanuslar ve İç Denizler
Okyanuslar dünyanın iklim sisteminin temel parçalarındandır. Atmosferde
görülen fiziksel ve kimyasal değişimler okyanusları da doğrudan veya dolaylı olarak
etkilemektedir. Hava sıcaklığı artışının yanısıra atmosferdeki CO2 konsantrasyonundaki
artış; okyanuslardaki CO2 emilimini arttırmakta; bu da okyanusların asitliğinin
artmasına (pH’ının düşmesine) neden olmaktadır. Bu durum ise okyanuslarda bir dizi
etkileşime sebep olmaktadır.
Küresel okyanuslardaki ısınma, iklim sisteminde biriken enerjideki artışı
denetlemektedir. Bu kapsamda, 1971-2010 döneminde okyanuslarda biriken enerjinin

İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

47

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT
ÇALIŞMA GRUBU

%90’dan fazlası okyanuslardaki ısınmayla bağlantılıdır. İklim sistemindeki net enerji
artışının %60’tan fazlası, 1971-2010 arasında üst okyanusta (0-700 m arası) ve net
enerji artışının yaklaşık %30’u alt okyanusta (700 m’nin altı) birikmiştir.
Okyanus asitliği pH düzeyindeki azalmayla ölçülür. Okyanus yüzey suyunun
pH’ı, sanayi döneminin başlangıcından beri 0,1 azalmıştır. Okyanuslar atmosfere
salınan insan kaynaklı karbonun yaklaşık %30’unu emerek asitlenmiştir.
Deniz suyu sıcaklığının artması, tropikal siklonların ve tayfunların şiddetinin
artmasına neden olmaktır.
Okyanusların CO2 ve ısı tutuculuğu (absorbasyon özelliği) özelliklerinden dolayı
deniz canlıları da zarar görmektedir.
IPCC raporlarında iklim değişikliğine bağlı okyanuslar ve iç denizlerde ön
görülen beklentiler aşağıda verildiği şekilde özetlenmektedir (IPCC, 2019):


Okyanuslar 2005 yılından bu yana belgelenen daha açık ve net ısınma trendlerine
devam etti.



Üst okyanus 1970'ten beri tabakalaşma olasılığını devam ettirmektedir. Gözlenen
ısınma yüzey okyanusunu zamanla daha derin okyanusa göre daha az yoğun hale
getirmektedir. Buda yüzey ile derin sular arasındaki alışverişi engellemektedir.



Çeşitli veriler ve model çalışmaları incelendiğinde, atmosferik CO2'nin okyanusa
alım hızının, atmosferdeki artan CO2 konsantrasyonuna bağlantılı olarak son yirmi
yılda artmağa devam ettiği görülmektedir. Okyanus CO2 alımı için olası aralık, son
yirmi yılda toplam antropojenik emisyonların %20-30'unu civarında olduğunu
göstermektedir.



Okyanuslar, devam eden okyanus karbon alımına bağlı olarak asitifikasyonuna
nevam etmektedir.



Küresel ortalama deniz seviyesi (GMSL) yükselmeğe devam ediyor ve bu yükselme
hızlanıyor. Buzul ve buz tabakası katkılarının toplamı artık GMSL yükselişinin en
önemli kaynağıdır (çok yüksek güven).
Gelgit göstergeleri ve altimetry
gözlemlerinden elde edilen GMSL, 1901-1990 döneminde 1,4 mm/yıl iken, 19701döneminde 2,1 mm/ yıla yükselmiştir. 2006-2015 döneminde 2015 ila 3,2 mm/yıl,
1993-2015 döneminde 3,6 mm/yr (yüksek güven). 1970'ten beri GMSL yükselişinin
en önemli nedeni antropojenik etkilerdir (yüksek güven).



GMSL'de termal genişleme, buzulların ve buz tabakalarının erimesi ve kara suyu
depolama değişikliklerinin neden olduğu gelecekteki artış, hangi Temsili
Konsantrasyon Yolu (RCP) emisyon senaryosunun izlendiğine bağlıdır. Yüzyılın
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sonundaki deniz seviyesi yükselmesinin, Paris Anlaşması'nda belirtilen uzun vadeli
sıcaklık hedefine ulaşmakla uyumlu olanlar da dahil olmak üzere tüm senaryolarda
daha hızlı olacağı tahmin edilmektedir. GMSL 0,43 m (0,29–0,59 m, muhtemel
aralık; RCP2.6) ve 0.84 m (0.61–1.10 m, muhtemel aralık; RCP8.5) tarafından
2100 (orta güven) göre 1986–2005. 2100'ün ötesinde, derin okyanus ısı alımı ve
kütle kaybı nedeniyle deniz seviyesi yüzyıllar boyunca yükselmeye devam edeceği
tahmin edilmektedir ve binlerce yıl boyunca da (yüksek güven) yüksek kalacaktır.


RCP8.5 senaryosuna göre, deniz seviyesi yükselmesi 2100 yılında 15 mm/yr (10–20
mm/yıl, (muhtemel aralık) olacaktır.

Şekil 5 Simüle edilmiş ve gözlemlenen küresel 0-200 m okyanus ısı içeriği
değişikliği (IPCC, 2019)
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Şekil 6 Simüle edilmiş ve gözlemlenen deniz seviyesi değişikliği (IPCC, 2019)
IPCC 6. Değerlendirme Raporlarından bir tanesi olan “İklim Değişikliği 2021:
Fiziksel Bilim Temeli” raporuna göre (IPCC,2021):


Küresel üst okyanusun (0-700 m) 1970'lerden bu yana ısındığı neredeyse kesindir
ve bunda insan etkisinin ana itici güç olması muhtemeldir. İnsan kaynaklı CO2
emisyonları, yüzey açık okyanuslarının mevcut küresel asitlenmesinin ana
etmenidir. 20. yüzyılın ortalarından bu yana birçok üst okyanus bölgesinde oksijen
seviyeleri düşmüştür (yüksek güvenirlik) ve insan etkisi bu düşüşe katkıda
bulunmuştur (orta güvenirlik).



Küresel ortalama deniz seviyesi, 1901 ile 2018 arasında 0,20 [0,15 ila 0,25] m
artmıştır. Ortalama deniz seviyesi yükselme hızı, 1901 ile 1971 arasında 1,3 [0,6
ila 2,1] mm yıl–1, 1971 ile 2006 arasında 1,9 [0,8 ila 2,9] mm yıl–1 ve 2006 ve
2018 arasında 3,7 [3,2 ila 4,2] mm yıl–1’dır (yüksek güvenirlik). İnsan etkisi, en az
1971'den beri bu artışların ana faktörü oldu.



Küresel ortalama deniz seviyesi, 1900'lerden bu yana, son 3000 yıldaki herhangi
bir yüzyılda olduğundan daha hızlı yükseldi (yüksek güvenirlik). Okyanuslar,
geçtiğimiz yüzyılda, en son gerçekleşen buzul erime döneminden (yaklaşık 11.000
yıl önce) bu yana olduğundan daha hızlı ısındı (orta güvenirlik). Son 50 milyon
yılda yüzey açık okyanus pH'ında uzun vadeli bir artış meydana geldi (yüksek
güvenirlik). Son on yıllarda düşük olan yüzey açık okyanus pH'ı, son 2 milyon yılda
olduğundan daha farklı bir seyir izlemektedir (orta güvenirlik).



İklim sisteminin ısınması, karadaki buz kaybı ve okyanus ısınmasından
kaynaklanan termal genleşme yoluyla küresel ortalama deniz seviyesinin
yükselmesine neden oldu. 1971–2018 döneminde, deniz seviyesindeki artışın %50'si
termal genleşmeden, %22’si buzullardan kaynaklanan buz kaybından, %20’si buz
tabakalarından ve %8'i kara suyu depolamasındaki değişikliklerden
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kaynaklanmaktadır. Buz tabakası kaybı oranı 1992–1999 ve 2010–2019 arasında
dört kat arttı. Buz tabakası ve buzul kütlesi kaybı birlikte, 2006-2018 döneminde
küresel ortalama deniz seviyesinin yükselmesindeki baskın etkenler olmuşlardır
(yüksek güvenirlik).

3.3.
Buz küre
IPCC raporu (IPCC, 2019) buz kürede oluşan değişimleri ve ileride oluşacak
biyolojik, fiziksel ve sosyal değişim beklentilerini aşağıda özetlendiği gibi vermektedir.


Kutup bölgeleri buz kaybetmeğe devam ediyor ve buna bağlı olarak
okyanusların ısı ve seviyeleri hızla değişmektedir. Bu kutup geçişinin sonuçları
tüm gezegene uzanıyor ve insanları birçok şekilde etkilemektedir.



Arktik yüzey hava sıcaklığı muhtemelen son yirmi yılda küresel ortalamanın iki
katından fazla arttı, deniz buzu ve kar örtüsü kaybından gelen geri bildirimler
bu artan ısınmaya katkıda bulundu.



Kuzey kutbu ve Güney Okyanusları atmosferdeki karbondioksiti temizlemeye ve
asitleştirmeye (yüksek güven) devam etmektedir.



Her iki kutup okyanusu da son yıllarda ısınmaya devam etti ve Güney Okyanusu
küresel okyanus ısı artışında orantısız durum giderek daha önemli hale geldi
(yüksek güven).



Mevsimsel deniz buzu kapsamı ve kalınlığındaki iklim kaynaklı değişiklikler ve
okyanus tabakalamasının ekosistemler üzerindeki etkileri (orta güven) deniz
doğal kaynak üretimini (yüksek güven) değiştirmektedir.



Her iki kutup bölgesinde de okyanus ve deniz buzunda iklim kaynaklı
değişiklikler, yerli olmayan türlerin insan tarafından bu bölgelere tanıtılmasıyla
birlikte, ılıman türlerin yelpazesini genişletti ve kutup balıkları ve buzla ilişkili
türlerin yelpazesini (yüksek güven) azalttı.



Arktik deniz buzu kapsamı yılın tüm aylarında azalmaya devam ediyor (çok
yüksek güven); Eylül ayındaki en güçlü azalmalar (büyük olasılıkla -12,8 ± on
yılda % 2.3; 1979–2018) en az 1000 yıl içinde benzeri görülmemiş oranlara
erişmiştir (orta güven).
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Antarktika deniz buz örtüsünün 1979–2018 uydu gözlemleri döneminde önemli
bir eğilim sergilemediği gözlemlenmektedir.



21. yüzyılın başlarında Grönland ve Antarktika buz tabakalarından kaynaklanan
hızlı buz kaybının yakın günümüze kadar yükselmesi ve küresel deniz seviyesinin
yükselmesine buz tabakası katkısının yükselmesine katkıda bulunmaktadır.



2006–2015 yılları arasında Arktik buzullarından (–212 ± 29 Gt yr–1)
kaynaklanan kütle kaybı, deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmuştur
(0,6 ± 0,1 mm yr–1).



Son Antarktika Buz Tabakası kütle kayıplarının on yıllar ila bin yıl boyunca geri
döndürülemez olabileceğine dair sınırlı kanıt ve yüksek anlaşma vardır.



Kutup bölgeleri gelecekte bugüne kıyasla son derece farklı olacak ve bu farkın
derecesi ve doğası küresel iklim değişikliğinin hızına ve büyüklüğüne güçlü bir
şekilde bağlı olacaktır. Bu, bölgesel ve dünya çapında adaptasyon yanıtlarına
bağlı bir gelişmedir.

IPCC 6. Değerlendirme Raporlarından bir tanesi olan “İklim Değişikliği 2021:
Fiziksel Bilim Temeli” raporuna göre (IPCC, 2021):


1990'lardan bu yana buzulların küresel olarak azalmasının ve 1979–1988 ile
2010–2019 yılları arasında Arktik deniz buzu alanındaki azalmanın ana sebebi
insan etkisidir (Eylül'de yaklaşık %40 ve Mart'ta yaklaşık %10). Antarktika
deniz buzu bölgesinde 1979'dan 2020'ye kadar bölgesel olarak zıt trendler ve
büyük iç değişkenlik nedeniyle önemli bir eğilim olmamıştır. 1950'den beri
Kuzey Yarımküre ilkbahar kar örtüsünün azalmasına insan etkisi katkıda
bulunmuştur. İnsan etkisi son yirmi yılda Grönland Buz Tabakası'nın
gözlemlenen yüzey erimesine katkıda bulunmuştur, ancak Antarktika Buz
Tabakası kütle kaybı üzerinde insan etkisini gösteren kanıtlar sınırlıdır.



2011-2020'de, yıllık ortalama Arktik deniz buzu alanı 1850'den bu yana en
düşük seviyesine ulaşmıştır (yüksek güvenirlik). Yaz sonu Arktik deniz buzu alanı
ise son 1000 yıldakinden daha küçüktür (orta güvenirlik). 1950'lerden bu yana
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gerçekleşen buzulların azalması, son 2000 yılda görülmemiş bir biçimde
gerçekleşmiştir (orta güvenirlik).


İklim sisteminin ısınması, karadaki buz kaybı ve okyanus ısınmasından
kaynaklanan termal genleşme yoluyla küresel ortalama deniz seviyesinin
yükselmesine neden oldu. 1971–2018 döneminde, deniz seviyesindeki artışın
%50'si termal genleşmeden, %22’si buzullardan kaynaklanan buz kaybından,
%20’si buz tabakalarından ve %8'i kara suyu depolamasındaki değişikliklerden
kaynaklanmaktadır. Buz tabakası kaybı oranı 1992–1999 ve 2010–2019
arasında dört kat arttı. Buz tabakası ve buzul kütlesi kaybı birlikte, 2006-2018
döneminde küresel ortalama deniz seviyesinin yükselmesindeki baskın etkenler
olmuşlardır (yüksek güvenirlik).

3.4.
Ekosistem
IPCC 2019 raporundan alınan bilgilere göre:


Arazi ve tarım alanları, gıda, tatlı su ve diğer birçok ekosistem hizmetinin yanı sıra
biyoçeşitlilik de dahil olmak üzere insan geçim kaynakları ve refahı için temel
oluşturur. İnsan kullanımı doğrudan bu alanların %70'ten fazlasını etkiler
(muhtemelen %69–76). Toprak bileşenleri su tutma açısından iklim sistemi su
kaynaklarında önemli bir rol oynar.



Sanayi öncesi dönemden bu yana, kara yüzeyi hava sıcaklığı küresel ortalama
sıcaklığın (yüksek güven) yaklaşık iki katına çıkmıştır. Aşırı ıklım olaylarının sıklığı
ve yoğunluğundaki artışlar da dahil olmak üzere iklim değişikliği, gıda güvenliğini
ve karasal ekosistemleri olumsuz etkilediği gibi, birçok bölgede çölleşme ve arazi
bozulmasına (yüksek güven) katkıda bulunmaktadır.



Tarım, Ormancılık ve Diğer Arazi Kullanımı faaliyetleri CO2'nin yaklaşık %13'ünü
oluşturmuş, 2007–2016 yılları arasında küresel olarak insan faaliyetlerinden
kaynaklanan metan (CH4) emisyonlarının %44'ü ve azot oksit (N2O) emisyonlarının
%82'si, GHGs21'in toplam net antropojenik emisyonlarının (orta güven) %23'ünü
temsil etmektedir. Arazinin ve tarım alanlarının insan kaynaklı çevresel değişime
doğal tepkisi, 2007–2016 yılları arasında yaklaşık 11,2 GtCO2 yıl civarında bir net
artış (toplam CO2 emisyonlarının %29'una eşdeğer) (orta güven); artışın kalıcılığı
iklim değişikliği (yüksek güven) nedeniyle belirsizdir. Küresel gıda sistemindeki
üretim öncesi ve sonrası faaliyetlerle ilişkili emisyonlar dahil edilirse emisyonların
toplam net antropojenik GHG emisyonlarının %21-37'si (orta güven) olduğu
tahmin edilmektedir.
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Arazi koşullarındaki değişiklikler, arazi kullanımından veya iklim değişikliğinden
kaynaklanan değişiklikler, küresel ve bölgesel iklimi (yüksek güven) etkiler.
Bölgesel ölçekte, değişen arazi koşulları ısınmayı azaltabilir ve aşırı olayların
yoğunluğunu, sıklığını ve süresini etkileyebilir. Bu değişikliklerin büyüklüğü ve
yönü konuma ve mevsime (yüksek güven) göre değişir.



İklim değişikliği, geçim kaynakları, biyoçeşitlilik, insan ve ekosistem sağlığı,
altyapı ve gıda sistemleri (yüksek güven) için mevcut riskleri daha da kötüleştirerek
karada ek stresler yaratmaktadır. Gelecekteki tüm GHG emisyon senaryoları
(yüksek güven) altında arazi üzerindeki artan etkiler öngörülmektedir. Bazı
bölgeler daha yüksek risklerle karşı karşıya kalırken, bazı bölgeler daha önce
tahmin edilen risklerle (yüksek güven) karşı karşıya kalınacaktır. Birden fazla
sistem ve sektör üzerindeki etkileri olan basamaklı riskler de bölgeler arasında
farklılık gösterir (yüksek güven).



İklim değişikliğinin yarattığı risk düzeyi hem ısınma seviyesine hem de nüfus,
tüketim, üretim, teknolojik gelişme ve arazi yönetim kalıplarının nasıl geliştiğine
(yüksek güven) bağlıdır. Gıda, yem ve suya olan talebin daha yüksek olduğu
alanlar, daha fazla kaynak yoğun tüketim ve üretim ve tarım veriminde daha sınırlı
teknolojik gelişmeler, kuru alanlardaki su kıtlığı, arazi bozulması ve gıda
güvensizliğinden (yüksek güven) kaynaklanan daha yüksek risklere neden
olmaktadır.

IPCC 6. Değerlendirme Raporlarından bir tanesi olan “İklim Değişikliği 2021: Fiziksel
Bilim Temeli” raporuna göre (IPCC, 2021):


1970'den bu yana kara biyosferindeki değişiklikler küresel ısınma ile tutarlıdır.
İklim kuşakları her iki yarımkürede de kutuplara doğru kaymıştır ve Kuzey
Yarımküre ekstratropiklerinde 1950'lerden bu yana bitkilerin büyüme mevsimi her
on yılda ortalama iki güne kadar uzamıştır (yüksek güvenirlik).



Yoğun yağış olaylarının sıklığı ve yoğunluğu, 1950'lerden bu yana, gözlemsel
verilerin eğilim analizi için yeterli olduğu (yüksek güvenirlik) ve insan kaynaklı
iklim değişikliğinin ana etken olduğu çoğu karasal alanda artmıştır. İnsan kaynaklı
iklim değişikliği, artan toprak buharlaşması nedeniyle bazı bölgelerde tarımsal ve
ekolojik kuraklıkların artmasına katkıda bulunmuştur (orta güvenirlik).
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4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN GELECEKTE BEKLENEN KÜRESEL VE
BÖLGESEL ETKİLERİ
İklim değişikliğinin gelecekte nasıl etkiler yaratacağı bilim insanlarınca uzun
zamandır çalışılmakta, çeşitli sera gazı salım senaryolarına göre çok çeşitli modeller ile
projeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda iklim değişikliğinin
beklenen etkilerinin eğiliminin genel olarak aynı yönde olduğu; sadece sınır
aralıklarının değiştiği öngörülmektedir. Yani tüm modeller küresel ortalama sıcaklık
artışında hemfikir iken, artışın miktarı hususu değişkenlik göstermektedir.
Hemfikir olunan bir diğer husus ise mevcut etkilerin gelecekte de var olacağı
hatta artacağıdır. IPCC raporlarına göre bu tespit giderek netleşmekte ve son yayınlanan
raporda şöyle denilmektedir: İklim değişikliğinin pek çok özelliği, CO2 salımları
durdurulsa bile yüzyıllarca sürecektir ve bu artışla ilgili risk değerlendirmeleri IPCC
raporlarında aşağıdaki şekilde belirtildiği gibi verilmiştir (IPCC, 2019).

Şekil 7 IPCC Risk Analizi değerlendirmeleri (IPCC, 2019)
4.1.
Atmosfer
IPCC 2019 atmosferik veriler ve beklentiler özeti:


Kyoto Protokolü'nün hedeflediği karışık sera gazlarının atmosferik yüklerinin
2005'ten 2011'e yükseldiği kesindir. CO2'nin atmosferik bolluğu 2011 yılında 390,5
ppm (390,3–390,7) idi; bu 1750'den % 40 daha fazladır. Atmosferik N2O, 2011
yılında 324,2 ppb (324,0–324,4) idi ve 1750'den bu yana % 20 arttı. Atmosferik
CH4 2011 yılında 1803.2 ppb (1801.2–1805.2) idi; Bu, 1750 öncesine göre %150
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daha büyüktür. CH4, 1999'dan 2006'ya kadar neredeyse sabit kaldıktan sonra
2007'de artmaya başladı. HFC'ler, PFC'ler ve SF6'lar nispeten hızlı bir şekilde
artmaya devam ediyor.


Ozon tüketen maddeler için (Montreal Protokolü gazları), büyük CFC'lerin küresel
ortalamalarının azaldığı ve HCFC'lerin arttığı kesindir. 2005 yılından bu yana
büyük CFC'lerin ve halelerin atmosferik yükleri azalmıştır. CFC'lerin geçiş dönemi
ikameleri olan HCFC'ler artmaya devam etmektedir, ancak emisyonlarının
mekânsal dağılımı değişmektedir.



Büyük değişkenlik ve nispeten kısa veri kayıtları nedeniyle, stratosferik H2O buhar
eğilimlerinde güven düşüktür. Stratosferik su buharının küresele yakın uydu
ölçümleri, 1992-2011 küçük fakat net değişiklikler göstermektedir.



Küresel stratosferik ozonun 1980 öncesi değerlerden azaldığı kesindir. Düşüşün
çoğu 1990'ların ortalarından önce gerçekleşmiştir; o zamandan beri ozon 19641980 seviyesinin yaklaşık % 3.5 altındadır ve neredeyse sabit kalmıştır.



1970'lerden bu yana Kuzey Yarımküre ‘de büyük ölçekli troposferik ozon artışları
görülmektedir. Sınırlı ölçümler nedeniyle Güney Yarımküre ‘deki ozon
değişimlerinde izlenen değişime güven düşüktür. 2000 yılından bu yana Kuzey
Amerika'nın doğusunda ve batı Avrupa'da yüzey ozon eğilimlerinin seviye azalması
ve 1990'lardan bu yana Doğu Asya'da yüzey ozonunun güçlü bir şekilde artması
muhtemeldir. Ozon öncü gazları NO x, CO ve metan uçucu olmayan organik
karbonların uydu ve yüzey gözlemleri eğilimlerde güçlü bölgesel farklılıklara işaret
etmektedir. En önemlisi NO2, 1990'ların ortalarından bu yana Avrupa ve Kuzey
Amerika'da % 30–50 oranında azalmıştır ve Asya'da 2 kattan fazla artmıştır.



Aerosol miktarları 1990'ların ortalarından bu yana Avrupa ve doğu ABD üzerinde
azalmış ve 2000 yılından bu yana doğu ve güney Asya'da artmış olması
gözlemlenmiştir. Bu değişen aerosol bölgesel desenleri, toplam atmosferik aerosol
yükünün bir ölçüsü olan Aerosol Optik Derinliğinin (AOD) uzaktan algılanarak
gözlemlenmesi ile elde edilmiştir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da azalan aerosol
yükleri, partikül kütlesinin yerinde izlenmesiyle tutarlıdır. Uydu tabanlı küresel
ortalama AOD trendlerinde güven düşüktür.
IPCC 6. Değerlendirme Raporlarından bir tanesi olan “İklim Değişikliği 2021:

Fiziksel Bilim Temeli” raporuna göre (IPCC,2021):


Küresel yüzey sıcaklığı, dikkate alınan tüm emisyon senaryoları altında en azından
yüzyılın ortalarına kadar artmaya devam edecek. Önümüzdeki yıllarda CO2 ve
diğer sera gazı emisyonlarında ciddi azalmalar olmazsa, 21. yüzyılda 1,5°C ve
2°C'lik küresel ısınma aşılacaktır.



1850–1900 ile karşılaştırıldığında, 2081–2100 döneminde ortalama küresel yüzey
sıcaklığının, çok düşük sera gazı emisyonu senaryosu (SSP1-1.9) altında 1,0°C ila
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1,8°C olması, orta seviye sera gazı emisyonları senaryosunda (SSP2-4.5) 2,1°C ila
3,5°C ve çok yüksek sera gazı emisyonları senaryosu (SSP5-8.5) altında 3,3°C ila
5,7°C olması muhtemeldir. Küresel yüzey sıcaklığı 1850–1900 dönemine kadar en
son 3 milyon yıldan fazla zaman önce 2.5°C veya üzerinde olmuştur (orta
güvenirlik).


Bahse konu bu raporda ele alınan orta (SSP2-4.5), yüksek (SSP3-7.0) ve çok yüksek
(SSP5-8.5) senaryolar altında 1850-1900'a göre 1.5°C'lik küresel ısınma 21.
yüzyılda aşılacaktır. Bu beş senaryo altında yakın vadede (2021-2040), 1.5°C
küresel ısınma seviyesinin, çok yüksek sera gazı emisyonları senaryosu (SSP5-8.5)
altında aşılması çok muhtemeldir; orta ve yüksek sera gazı emisyonu senaryoları
(SSP2-4.5 ve SSP3-7.0) altında muhtemeldir; düşük sera gazı emisyonları
senaryosu (SSP1-2.6) altında aşılmamasından muhtemeldir; çok düşük sera gazı
emisyonları senaryosunda (SSP1-1.9) altında ise o seviyeye ulaşılmaması daha
muhtemeldir. Ayrıca, Çok düşük sera gazı emisyonları senaryosu (SSP1-1.9) için,
küresel yüzey sıcaklığının 21. yüzyılın sonuna doğru 1.5°C'nin altına düşmesi,
olmamasından daha olasıdır. Bazı zamanlarda 1.5°C'nin üzerinde bir küresel
ısınmanın 0.1°C’den fazla olmayacak şekilde geçici olarak aşıldığı görülebilir.



Herhangi bir yılda küresel yüzey sıcaklığı, önemli doğal değişkenlik nedeniyle,
uzun vadeli insan kaynaklı eğilimin üzerinde veya altında değişebilir. 1850–1900'a
göre, örneğin 1.5°C veya 2°C gibi belirli bir seviyenin üzerinde küresel yüzey
sıcaklığı değişimi olan bireysel yılların ortaya çıkması, bu küresel ısınma
seviyesine ulaşıldığı anlamına gelmez.



Kara yüzeyinin okyanus yüzeyinden daha fazla ısınmaya devam edeceği neredeyse
kesindir (muhtemelen 1,4 ila 1,7 kat daha fazla). Kuzey Kutbu'nun ise (küresel
ısınma oranının iki katının üzerinde olacak şekilde) küresel yüzey sıcaklığından
daha fazla ısınmaya devam edeceği öngörülmektedir.



Devam eden küresel ısınmanın, küresel muson yağışları ve yağış ve kuraklık
olaylarının ciddiyeti dahil olmak üzere küresel su döngüsünü daha da
yoğunlaştırması bekleniyor.
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Şekil

8

Yıllık

ortalama

yüzey

sıcaklığı

değişimi

(IPCC,

2021)

Şekil 9 Yıllık ortalama yağış değişimi (IPCC, 2021)
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Şekil 10 Kara yüzeyinde aşırı sıcaklık olayları (IPCC,2021)

4.2.
Okyanuslar ve İç Denizler
Küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesine neden olan iki
unsur bulunmaktır. Bu unsurlar, buz tabakalarından ve buzullarından eriyen sular ve
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deniz suyunun ısınmasıdır (NASA, 2017). Şekil 11 1993 yılından itibaren deniz suyu
seviyesinde uydu verileriyle gözlemlenen değerlerin değişimleriŞekil 11’de 1993
yılından itibaren deniz suyu seviyesinde uydu verileriyle gözlemlenen değerlerin
değişimleri yer almaktadır.

Şekil 11 1993 yılından itibaren deniz suyu seviyesinde uydu verileriyle
gözlemlenen değerlerin değişimleri
Küresel deniz seviyesi her yerde aynı seviyede yükselmez. Gelgit göstergeleri
ve uydu altimetry'den alınan veriler deniz seviyesinin alansal ve zaman ölçeklerinde
önemli bölgesel değişkenlik gösterdiğini göstermektedir (IPCC, 2019). Bu bölgesel
değişiklikler esasen değişen rüzgarlar, hava-deniz ısısı ve tatlı su akıları, atmosferik
basınç yüklemesi ve okyanus sirkülasyonunu değiştiren eriyen buzların okyanusa
eklenmesinden kaynaklanmakta olduğu bilinmektedir.
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Şekil 12 Bölgesel deniz suyu seviyesi yükselmesi (IPCC, 2019).
Deniz suyu sıcaklığının artması, tropikal siklonların ve tayfunların şiddetinin
artmasına neden olmaktır. Okyanusların CO2 ve ısı tutuculuğu (absorbasyon)
özelliklerinden dolayı deniz canlıları da zarar görmektedir. Bu etkiler gelecekte
beklenen ısınma etkisiyle katlanarak artacaktır.
Okyanus asitliği pH düzeyindeki azalmayla ölçülür. Okyanuslar atmosfere
salınan insan kaynaklı karbonun yaklaşık %30’unu emerek asitlenmiştir. Okyanus
yüzey suyunun pH’ı, sanayi döneminin başlangıcından beri, hidrojen iyon
konsantrasyonundaki %26’lık bir artışa karşılık gelen bir oranda, 0,1 azalmıştır (yüksek
güvenirlik). 2100 yılına kadar pH’ın 0.3-0.4 birim daha azalması projekte edilmektedir.
Bu azalış hidrojen iyonu konsantrasyonunda %100-150 artışa denk gelmektedir.
Deniz seviyesi yükselmesi projeksiyonları, temel olarak kara-buz katkılarının
modellenmesindeki iyileştirmeler nedeniyle, IPCC AR4’te verilen değerlerden daha
yüksektir.
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Şekil 13 Küresel Ölçekte Deniz Seviyesi Yükselmesi
Şekil 13’de yer alan projeksiyonların değerlendirmesine göre: 2081-2100
periyodunda, 1986-2005 referans periyoduna göre senaryolar için yükseliş aralıkları şu
şekildedir: RCP2.6 için 0.26-0.55 m, RCP4.5 için 0.32-0.63 m, RCP6.0 için 0.33-0.63
m ve RCP8.5 için 0.45- 0.82 m (orta güvenirlikte). Bu aralıklar CIMIP5 model
sonuçları ile buzullar ve buz kütleleri ile ilgili yapılan çalışma sonuçlarının
birleştirilmesi ile elde edilmiştir. Yükselmenin %30-55‘inin arasında denizlerdeki
ısınma nedeni ile oluşacak genleşmeden, %15-35‘inin ise buzulların erimesinden
kaynaklanacağı vurgulanmaktadır. Bunun yanında deniz seviyesi yükselmesi düzenli bir
dağılım göstermemektedir. 21. yy sonuna kadar, yükselmenin %95’den fazlasının
okyanus alanlarında gerçekleşeceği belirtilmektedir (MGM, 2013).
İklim değişikliği sonucu deniz seviyesinin yükselmesi ile en çok Maldivler,
Tuvalu vb. küçük ada devletleri etkilenecektir ve bu durum, denizden 2–5 m
yükseklikteki bu adalardaki yaşamın bitmesine neden olacaktır. Benzer şekilde, iklim
değişikliğine bağlı olarak deniz seviyesinde meydana gelecek yükselme Bangladeş’te de
ülkenin %12 ila 28’inin sular altında kalmasına neden olacaktır. Güçsüz bir ekonomiye
sahip olan gelişmekte olan ülkeler büyük bir riskle karşı karşıyadır. Fakat gelişmiş
ülkelerdeki kıyı bölgeleri de ciddi şekilde etkilenecektir. Şimdiki koruma şartlarında
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deniz seviyesinin 1 m. yükselmesi ile Uruguay'ın %0.05’i, Mısır'ın %1’i, Hollanda'nın
%6‘sı ve Bangladeş'in %17,5’inin sular altında kalacağı tahmin edilmektedir.
İklim değişikliğine bağlı küresel deniz seviyesindeki artış, kıyı sulak alanlarının
ve kıyı ormanlarının (mangrovlar) önemli ölçüde kaybına ve dünyanın birçok
bölgesinde kıyı taşkınlarından kaynaklanan hasar ve zararın artmasına sebep olduğu için
endişe vericidir. Dinamik küresel iklim sistemlerini ve bu sistem davranışının deniz
seviyesindeki yükseliş ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının üzerindeki etkisini tanımlayan
fiziksel mekanizmalar ve modeller doğası gereği karmaşıktır. Dolayısı ile deniz
seviyesindeki yükselme, deniz yüzeyi sıcaklığı ve antropojenik faktörler arasındaki
etkileşimin analizi ve evrimsel davranışlarının öngörülmesi zorlu bir konudur.
Literatürde bu konu üzerinde birçok fiziksel, matematiksel ve istatistiksel modelleme
çalışmaları vardır. Deniz yüzeyi sıcaklığı ve deniz seviyesindeki yükselme arasındaki
doğal ilişki, geçmiş verilerde gömülüdür. Yapılan modelleme çalışmalarının büyük
çoğunluğu bu veri tabanına dayalı çalışmalardır, IPCC (2019).
Bu yöntemlere alternatif olarak, Aral vd. (2012) dinamik olan ve sistem
analizine dayalı bir model önermiştir. Dünya denizlerindeki etkileşimleri bir sistem
olarak ele alan bu yaklaşımda deniz yüzeyi sıcaklığı ve deniz seviyesi değişimi birbirini
etkileyen iki ana parametre olarak ele alınmakta ve tarihsel veriler kullanılarak kalibre
edilen model ileri zamanlarda bu iki parametrenin tahminlerini yapmak için
kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda hem deniz suyu seviyesi hem de deniz yüzeyi
sıcaklıklarının tahmini mümkün olmaktadır. Bu model bir sonraki aşamada küresel CO2
emisyonlarına bağlı hale getirilmiş Guan vd. (2013) ve birçok uygulamaları teknik
literatürde yer almıştır, (Chang vd. (2013), Chang vd. (2015), Aral and Guan (2016),
Yavuz vd (2020)).
Bahse konu bu çalışmada özetlenmek istenen uygulama bu matematiksel
modelin

Türkiye’yi

çevreleyen

Akdeniz,

Ege,

Marmara

ve

Karadeniz’e

uygulanmasından elde edilen sonuçlardır, Aral and Chang (2017). Şekil 1'de verilen
sonuçlarda görüldüğü gibi, deniz seviyesi yükseklikleri üç okyanus ve Akdeniz arasında
farklılık göstermekle birlikte, Dünya okyanuslarının genel deniz seviyesi tahminleri,
küresel analiz çalışmalarında daha önce bildirilen küresel deniz seviyesi sonuçlarını
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(IPCC, 2019) ve Criado-Aldeanueva (2018)’da bildirilen Akdeniz kıyı şeridi verileri ile
tutarlıdır. Önümüzdeki yüz yıl içinde Pasifik ve Atlantik Okyanuslarında deniz
seviyelerinin 70 cm'ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hint Okyanusu ve Akdeniz'de
deniz seviyeleri 1990 seviyelerine göre 60 cm'nin altında olacağı tahmin edilmektedir.
İki okyanus arasında tahmin edilen yaklaşık 10 cm'lik fark kritik bir farktır, bu da kıyı
alanlarda olası taşkın etkilerinin bu kıyı şeritleri arasında farklı olacağını
göstermektedir. Akdeniz ve Hint Okyanusu'ndaki deniz kütlesi Atlantik ve Pasifik
okyanuslarına göre daha az olduğundan, Akdeniz ve Hint Okyanusun’daki sıcaklık
artışına bağlı yoğunluk etkileri diğer iki okyanustan daha azdır. Akdeniz ve civarı
denizlerin deniz suyu seviyeleri, Hint Okyanusu'nda gözlenen sonuçları Atlantik
Okyanusu'ndan daha fazla takip edecektir. Deniz yüzeyi sıcaklıklarında gözlenen
eğilimler, deniz yüzeyi sıcaklıklarında 1990 seviyelerine göre yaklaşık 2-3 ℃ artış
olduğunu ve Atlantik Okyanusu için en yüksek 3 ℃'lik artışın gözlendiğini
göstermektedir. Sıcaklıkların 2000 yılında Akdeniz'de 1990 seviyelerine göre yaklaşık 2
℃ olduğu göz önüne alındığında, bu, Akdeniz'de 3-5 oC gibi kritik bir sıcaklık seviyesi
yaratabilir. Bu, tarihsel olarak Akdeniz için kullanılan "Sıcak Sular" ifadesine yeni bir
anlam kazandıracaktır. Akdeniz için öngörülen daha yüksek sıcaklıkların aksine,
Atlantik Okyanusu'ndaki ortalama deniz seviyesi yüksekliği daha yüksek olacak ve
1990 seviyelerine göre yaklaşık 70 cm'lik bir artışa ulaşacaktır. Akdeniz seviyeleri ise
yine 1990 seviyelerine göre 60 cm'nin altında olacaktır. Bu çalışmada yapılan
projeksiyonlara göre, Atlantik okyanusu kıyı şeridi üzerindeki taşkın etkileri, Akdeniz
kıyı şeridindeki etkilerinden daha kritik olacaktır. Bu gözlemin aksine, 1990 seviyesine
göre, yüksek Akdeniz sıcaklıkları Akdeniz’in biyoçeşitliliğini etkileyecektir. Bunun
Akdeniz için, Akdeniz'in kıyı şeridindeki su taşkınları sorunlarından daha önemli bir
sorun olacağı açıktır. Bunun etkilerini ise şimdiden görmekteyiz. Örneğin, sıcak deniz
olan Pasifik Okyanusu balık türlerinden balon balığının kıyılarımızda görülmesi ve daha
yeni gündeme giren Marmara denizindeki müsilaj olayları. Önümüzdeki senelerde bu
problemlerin artarak ülkemiz denizlerinde görülmesi beklenmektedir.
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Şekil 14 Deniz seviyesi ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının üç okyanus ve Türkiye denizleri
için yüz senelik tahminler (Aral vd., 2017)
IPCC 6. Değerlendirme Raporlarından bir tanesi olan “İklim Değişikliği 2021:
Fiziksel Bilim Temeli” raporuna göre (IPCC,2021):


Artan CO2 emisyonlarına sahip senaryolarda, okyanus ve karadaki karbon
yutaklarının atmosferdeki CO2 birikimini yavaşlatmada daha az etkili olacağı
tahmin edilmektedir.
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Doğal kara ve okyanus karbon yutaklarının, daha düşük CO2 emisyonu
senaryolarına kıyasla daha yüksek senaryolar altında giderek daha fazla miktarda
CO2 tutacağı tahmin edilmektedir. Fakat bunlar daha az etkili hale gelirler, yani
kara ve okyanus tarafından tutulan emisyonların oranı artan kümülatif CO2
emisyonları ile azalır. Bunun sonucu olarak atmosferde daha yüksek oranda
yayılan CO2 kalacağı tahmin edilmektedir (yüksek güvenirlik).



Geçmişteki ve gelecekteki sera gazı emisyonlarından kaynaklanan birçok değişiklik,
özellikle okyanus, buz tabakaları ve küresel deniz seviyesindeki değişiklikler,
yüzyıllarca hatta bin yıllarca geri döndürülemez.



1750'den bu yana salınan sera gazı emisyonları, küresel okyanusun gelecekteki
ısınmasına sebep olmuştur (yüksek güvenirlik). 21. yüzyılın geri kalanında,
muhtemel okyanus ısınmasının, 1971-2018 değişikliğinin 2-4 (SSP1-2.6) ila 4-8 katı
(SSP5-8.5) arasında olması beklenmektedir. Çok sayıda kanıta dayalı olarak, üst
okyanus tabakalaşması, okyanus asitlenmesi ve okyanus oksijensizleşmesi (yüksek
güvenirlik), gelecekteki emisyonlara bağlı olmak üzere 21. yüzyılda artmaya devam
edecektir. Küresel okyanus sıcaklığında (çok yüksek güvenirlik), derin okyanus
asitlenmesinde (çok yüksek güvenirlik) ve oksijensizleşmede (orta güvenirlik) asırlık
ila bin yıllık zaman ölçeklerinde değişiklikler geri döndürülemez.



Küresel ortalama deniz seviyesinin 21. yüzyılda yükselmeye devam edeceği
neredeyse kesindir. 1995-2014'e göre, 2100 itibariyle olası küresel ortalama deniz
seviyesi artışı, çok düşük sera gazı emisyonu senaryosu (SSP1-1.9) altında 0,280,55 m, düşük sera gazı emisyonu senaryosu (SSP1-2.6) altında 0,32-0,62 m, orta
seviye sera gazı emisyonları senaryosu (SSP2-4.5) altında 0,44-0,76 m ve çok
yüksek sera gazı emisyonları senaryosu (SSP5-8.5) altında 0.63-1.01 m’dir. 2150
itibariyle ise çok düşük senaryo (SSP1-1.9) altında 0,37-0,86 m, düşük sera gazı
emisyonu senaryosu (SSP1-2.6) altında 0,46-0,99 m, orta seviye sera gazı
emisyonları senaryosu (SSP2-4.5) altında 0,66-1,33 m ve çok yüksek sera gazı
emisyonları senaryosu (SSP5-8.5) altında 0,98-1,88 m'dir (orta güvenirlik). Çok
yüksek bir sera gazı emisyonu senaryosu (SSP5-8.5) altında, küresel ortalama
deniz seviyesi artışı, 2100'de 2 m'ye ve 2150'de 5 m'ye yaklaşacaktır (düşük
güvenirlik). Bu yükseliş buz tabakası süreçlerindeki derin belirsizlik nedeniyle göz
ardı edilmemelidir.



Uzun vadede, devam eden derin okyanus ısınması ve buz tabakasının erimesi
nedeniyle deniz seviyesi yüzyıllar boyu yükselmektedir ve binlerce yıl boyunca
yüksek kalacaktır (yüksek güvenirlik). Önümüzdeki 2000 yıl içinde, küresel
ortalama deniz seviyesi, eğer ısınma 1,5°C ile sınırlandırılırsa yaklaşık 2 ila 3 m,
2°C ile sınırlandırılırsa 2 ila 6 m ve 5°C'lik ısınma ile 19 ila 22 m arasında
yükselecek ve bu, sonraki bin yılda da yükselmeye devam edecek (düşük güvenirlik).
Binlerce yıllık küresel ortalama deniz seviyesi yükselişi tahminleri, geçmiş sıcak
iklim dönemlerinde yeniden yapılandırılmış seviyelerle tutarlıdır: küresel
sıcaklıkların çok büyük olasılıkla 1850–1900'dan 0,5°C–1,5°C daha yüksek olduğu
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125.000 yıl öncesinden 5-10 m daha yüksektir; ve küresel sıcaklıkların 2.5°C–4°C
daha yüksek olduğu 3 milyon yıl öncesinden büyük olasılıkla 5–25 m daha yüksektir
(orta güvenirlik).

Şekil 15 Küresel yüzey sıcaklığı, Arktik Dezini buzul alan, küresel deniz seviyesi
projeksiyonları (IPCC,2021)
4.3.
Buz Küre
Küresel ısınma buzulları büyük ölçüde etkilemiştir ve etkilemeye devam etmesi
beklenmektedir. IPCC’nin varsayımına göre dünya 3°C ısındığı takdirde Grönland buz
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yığını erimeye başlayacak, böylelikle geri döndürülemez bir süreç başlamış olacaktır.
IPCC’ye göre bu uzak gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bir olasılıktır. Buzul
çalışmalarında uzman kimi isimlerse, Pearce’nin tespitiyle, bu tarz bir sürecin daha hızlı
gerçekleşeceğini iddia etmektedirler. Isınma artıkça belirli doğal süreçlerle bağlantılı
olarak buzulların tepelerinde göller oluşacaktır. Bunlar buz yarıklarının içinden aşağı
doğru suyun sızmasına ve aynı zamanda bu yarıkların genişlemesine neden olacaktır.
Sonuçta büyük buz parçaları kırılacak ve istikrarı bozucu kimi sonuçlar ortaya
çıkacaktır (Giddens A., 2013). Arktik deniz buzu örtüsü olasılıkla azalmaya ve
incelmeye devam edecek ve Kuzey Yarımküre ilkbahar kar örtüsü, küresel ortalama
yüzey sıcaklığı yükseldikçe, 21’inci yüzyıl boyunca azalacaktır.
IPCC 6. Değerlendirme Raporlarından bir tanesi olan “İklim Değişikliği 2021:
Fiziksel Bilim Temeli” raporuna göre (IPCC,2021):


Geçmişteki ve gelecekteki sera gazı emisyonlarından kaynaklanan birçok değişiklik,
özellikle okyanus, buz tabakaları ve küresel deniz seviyesindeki değişiklikler,
yüzyıllarca hatta bin yıllarca geri döndürülemez.



Dağ ve kutup buzullarının, on yıllar veya yüzyıllar boyunca erimeye devam etmesi
beklenmektedir (çok yüksek güvenirlik). Permafrost çözülmesinden sonra
permafrost karbon kaybı, asırlık zaman dilimlerinde geri döndürülemezdir (yüksek
güvenirlik). 21. yüzyılda devam eden buz kaybı, Grönland Buz Levhası için
neredeyse kesin, Antarktika Buz Levhası içinse muhtemeldir. Grönland Buz
Levhasından kaynaklanan toplam buz kaybının kümülatif emisyonlarla artması
beklenmektedir (yüksek güvenirlik). Yüksek sera gazı emisyonu senaryoları altında
yüzyıllar boyunca Antarktika Buz Tabakası'ndan buz kaybını güçlü bir şekilde
artıracak düşük olasılıklı, yüksek etkili sonuçlara dair sınırlı kanıt bulunmaktadır.



Ek ısınmanın, permafrost erimesini ve mevsimsel kar örtüsü, kara buzu ve Arktik
deniz buzu kaybını daha da artırması bekleniyor (yüksek güvenirlik). Bu raporda
ele alınan beş açıklayıcı senaryo kapsamında Kuzey Kutbu, 2050'den önce Eylül
ayında en az bir kez deniz buzundan arınmış hale gelecek ve bu, daha yüksek
ısınma seviyeleri için daha sık meydana gelecektir. Antarktika deniz buzunun
öngörülen azalması düşük güvenirlikle beklenmektedir.



Tüm bölgelerde, sıcak “öncül iklim olayları”nın daha fazla; soğuk “öncül iklim
olayları”nın ise daha az yaşanması beklenmektedir. (yüksek güvenirlik).
Permafrost, kar, buzullar ve buz tabakaları, göl ve Kuzey Buz Denizi buzullarında
(orta ila yüksek güvenilirlik) daha fazla düşüş öngörülmektedir. Bu değişiklikler,
1,5°C ve üzerinde küresel ısınmada daha büyük olacaktır (yüksek güvenirlik).
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Örneğin, tarım ve sağlıkla ilgili aşırı ısı eşiklerinin daha yüksek küresel ısınma
seviyelerinde daha sık aşılacağı tahmin edilmektedir (yüksek güvenirlik).
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5. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
Küresel iklim değişikliğinin sıcaklık artışına bağlı olarak çok sayıda sektörü
etkilemesi kaçınılmazdır. Su kaynakları ve tarımsal üretim başta olmak üzere sağlık,
ormancılık, biyoçeşitlilik ve turizm gibi sektörlerin öncelikli olarak etkilenmesi
beklenmektedir.
Baskı altında kalabilecek tüm sektörler için su kaynakları büyük önem
taşımaktadır, çünkü yeryüzünde gerçekleşen faaliyetler bir şekilde su kaynakları ile
ilişkilidir. Su kaynaklarının doğrudan etkileşim içerisinde olduğu sektörler sağlık, tarım,
biyolojik çeşitlilik, enerji, sanayi ve çevre olarak sıralanabilir.
İnsanoğlunun varlığının teminatı olan ve milyonlarca yıldır yerkürenin yaşam
kaynağı olan su, iklim değişikliğinin yanı sıra hızlı nüfus artışı ve küresel ölçekteki
tüketim politikaları olarak sıralanabilecek üç temel baskı unsuru altındadır.
Sıcaklık arttıkça, insanlar ve ekosistem daha fazla suya ihtiyaç duymaktadır.
Enerji santrallerinde enerji üretimi, hayvancılık ve tarım ürünlerinin yetiştirilmesi gibi
birçok önemli ekonomik faaliyette suya ihtiyaç vardır. Bu faaliyetler için ulaşılabilir su
miktarı, iklim değişikliği neticesinde azalabilir ve su kaynakları için rekabet artabilir.
Ayrıca, Dünya nüfusu hızla artmakta ve dolayısıyla her geçen gün doğal
kaynaklar tüketilmektedir. 1900’lerin başında dünya nüfusu sadece 1 milyar iken,
sanayi devrimi sonrasında tıpta yaşanan gelişmelerin de büyük etkisiyle dünya nüfusu
da 8 milyara yaklaşmıştır (Atalık A, 2011). 2030 yılında 8,6 milyara, 2050 yılında da
9,8 milyara ulaşması beklenmektedir.
Tüketim kültürü de doğal kaynakların bu hızla tükenmesindeki temel gerekçedir.
Sanayi devrimi sonrasında toplumlar sürekli olarak tek düze ve ihtiyacı olandan
fazlasını tüketmesi yönünde güdülenmekte; zaten nüfus artışı ve iklim değişikliği
gerekçeleriyle baskı altında olan doğal kaynaklar özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler tarafından hızla tüketilmektedir. Çalışmalar Türkiye gibi gelişmekte olan
ülkelerde küreselleşen tüketim kültürünün etkisinin daha da büyük olduğunu
göstermektedir. Küreselleşen ekonomilerde kişi başına düşen su miktarı her geçen gün
azalmaktadır.
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Tüm bu baskı unsurları, dünyanın birçok yerinde giderek büyüyen bir su kıtlığı
sorununa neden olmaktadır. Günümüzde, 2 milyar insan su stresi yaşanmakta olan
bölgelerde hayatına devam etmektedir ve 2025 yılına kadar da dünya nüfusunun
yarısının su stresi ile karşı karşıya kalması beklenmektedir. Bu durum bazı kurak ve
yarı-kurak bölgelerde yaşayan milyonlarca kişinin yer değiştirmesine de sebep
olabilecektir.
İklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü ve sistemleri değiştirerek su
kaynaklarını miktar ve kalite yönünden değiştireceği ve ayrıca sosyo-ekonomik ve
çevresel mal ve hizmetleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyeceği açıktır. İklim
değişikliğinin su çevrimi (hidrolojik döngü) üzerine önemli muhtemel etkisi, su
kaynaklarının kullanılabilirliği ve su kalitesindeki değişiklik olarak ortaya çıkacaktır.
Şekil 16’da Dünyamızdaki su çevrimine ilişkin basitleştirilmiş bir gösterim
sunulmaktadır.

Şekil 16 Su Çevrimi
Su döngüsü, yağışlar ve buharlaşma ve bunlar arasındaki bütün aşamalarda
kırılgan bir dengededir. Sıcaklık artışı atmosferin su tutma kapasitesini arttırarak,
atmosfere doğru suyun buharlaşma hızını arttırır. Artan buharlaşma, bazı alanları
kurutabilir ve bazı alanlar üzerinde de aşırı yağışlara neden olabilir.

İklim

değişikliğinin hidrolojik çevrimde meydana getirdiği önemli değişikler şöyle
sıralanabilir:


Yağışların mevsimsel dağılımı ve miktarında değişikler,
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Ortalama yıllık yüzey akışındaki değişiklikler,



Kıyı alanlarındaki hidrolojik etkiler,



Su kalitesindeki değişiklikler,



Yeraltı suyundaki değişiklikler,



Taşkınlara ve kuraklığa olan etkiler,



Su sıcaklıklarına olan etkiler,



Su talebindeki değişiklikler,
Su kaynaklarıyla ilgili görülmekte olan ve beklenen etkiler öncelikle daha az kar

yağışı, daha az buzul, daha çeşitli yağış desenleri ve daha yoğun sağanakların
gerçekleşmesidir. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki oluşturduğu etkiler
aşağıda yer alan başlıklar altında özetlenmiştir.
5.1.
Yağış Desenindeki Değişiklikler
İklim değişikliğinin yağış üzerindeki etkileri sıcaklıkta beklenen etkilere nazaran
daha karmaşık ve belirsizdir. Yağış miktarı ve deseninde meydana gelebilecek
değişimler tüm dünyada bölgesel olarak farklılıklar göstermektedir. Kuvvetli yağış
olaylarının sayısının artış gösterdiği karasal bölgeler, kuvvetli yağışların azaldığı
karasal bölgelerle kıyaslandığında daha fazladır. Kuvvetli yağış olaylarının sıklığı ya da
şiddeti dünyanın birçok ülkesinde de artmıştır.
Gelecekteki öngörülen küresel ısınma ile atmosfer ve okyanusun döngüsünde ve
hidrolojik çevrimde değişiklik olacaktır ve bunun sonucunda yağış deseni ve akış
değişecektir. Sıcaklık artışları neticesinde küresel ortalama yağış ve buharlaşmada
muhtemel artışlar yaşanacaktır. Isınmayla birlikte buharlaşma artacaktır ve sıcaklık
artışının buharlaşma hızını artırmasından dolayı daha sıcak olan atmosfer daha fazla
nem tutacaktır.
Küresel ortalama yağışın artması demek her yerin her mevsimde ıslak olması
anlamına gelmemektedir. Aslında bütün iklim modellerinin ortaya koyduğu gerçek,
yağış deseninin çok karışık bir yapıya sahip olduğudur. Bunun yanı sıra, model
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sonuçlarına göre, bazı bölgeler günümüzdekine kıyasla daha az yağış alacakken, bazı
bölgeler ise daha fazla yağış alacaktır
Yağış deseninde olacak değişikliklere ilave olarak küresel ısınma sebebiyle yerel
ve bölgesel yağışların karakteristiklerinde daha belirgin değişiklikler olacaktır. Örneğin
genellikle yağışların sıklığı azalacak olmasına rağmen yağış şiddeti daha fazla olacaktır.
Aşırı hava olayları taşkın ve kuraklığın tekerrür oranını da artıracağından suyun
depolanması daha önemli hale gelecektir.
5.2.
Yüzey Suyu Hacmindeki Değişiklikler
Yüzey akışı, yeryüzünde akarak ya da toprak yüzeyinden sızarak yüzeydeki su
oluşumlarıyla yeniden birleşen su ve yağmur suyudur. Havzaya düşen yağıştan sızma,
buharlaşma vb. kayıplar çıktıktan sonra geriye kalan kısmı "yüzeysel akış" haline geçer.
Yer çekimi etkisi ile arazinin eğimine uyarak havzanın yüksek noktalarından alçak
noktalarına doğru hareket eder (Dokuz Eylül Ünv., 2017 ).
Yüzey akışındaki değişiklikler, diğer değişkenlerle birlikte özellikle sıcaklık ve
yağıştaki değişikliklere bağlıdır. Mevcut çalışmalarda nehir akımlarında 1963-2000
döneminde Avrupa'nın kuzey ve batısında özellikle kış aylarında artış; güney ve
doğusunda da özellikle yaz aylarında olmak üzere azalış tespit edilmiştir.
Yıllık akışlar arasındaki değişkenliklerin büyük olması nedeniyle, iklim
değişikliğinin nehir akışlarındaki uzun vadeli etkisinin tespiti zordur. Su çekimi gibi
doğal akımlara yapılan müdahaleler, insan kaynaklı morfolojik değişimler ve arazi
kullanım değişiklikleri de bu zorluğu arttırmaktadır.
5.3.
Kıyı Alanlarında Hidrolojik ve Ekosisteme Olan Etkiler
İklim değişikliğinin gözlenen temel etkilerinden bir tanesi de küresel deniz
seviyesindeki artıştır. Küresel ortalama deniz seviyesinin 1900-2010 döneminde yılda
1.7mm (0.17cm/yıl) yükseldiği; içinde bulunduğumuz yüzyılın sonlarına doğru da
80cm’lere kadar yükselebileceği projekte edilmiştir.

IPCC’nin 3. Değerlendirme

Raporunda deniz seviyesindeki artışın kıyı alanlarındaki su kullanıcılarına olabilecek
önemli etkileri belirlenmiştir. Bunlar;


Ovaların (lowland) su altında kalması ve sulak alanların yer değiştirmesi



Gel-git mesafelerinin nehir ve körfezlerde değişmesi
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Sedimantasyon desenindeki değişiklikler



Taşkına neden olan daha şiddetli fırtınalar



Haliçlere ve tatlı su akiferlerine tuzlu su girişindeki artış



Tropikal siklonlara meyilli bölgelerde rüzgâr ve yağmur hasarlarında artıştır.
5.4.
Su Kalitesindeki Değişiklikler
Suyun mevcudiyetine ve hidrolojik risklere olan etkilere ek olarak, iklim

değişikliğinin etkilerinin tam olarak tespiti amacı ile yapılması gereken çalışmalardan
bir diğeri de su kalitesine olan etkilerin belirlenebilmesidir. Su kalitesi gerek suyun
miktarındaki değişiklik, gerek su sıcaklıklarındaki değişiklik, gerek göçlere bağlı kirlilik
yükünün artması gibi çok sayıda etkene doğrudan bağlıdır. Dolayısıyla iklim değişikliği
neticesinde su kalitesinin birçok yerde olumsuz yönde etkilenmesi beklenmektedir.
Örneğin, insan yaşamı için hayati öneme sahip biyoreaksiyonlardan nitrifikasyon
ve denitrifikasyon süreçleri doğrudan sıcaklığa bağlıdır. Ayrıca, aşırı ve ani yağışların
toprak erozyonuna yol açarak su kolonundaki bulanıklığı arttırması, bu durumun ışık
geçirgenliğini, ötrofikasyonu ve oksijen seviyesini özellikle durağan sularda olumsuz
yönde etkileyebileceği bilinmektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğinin su kalitesine olan
etkilerinin tespiti; ekoloji, tür çeşitliliği, insan sağlığı, tarım, sanayi, içme suyu,
rekreasyon, sigorta sektörü gibi hususlarda politika belirlenmesi açısından büyük öneme
sahiptir.
Akarsu akışlarındaki azalma ve göllerdeki su sevilerindeki düşüş, besin ve
kirleticilerin daha az hacimdeki su içerisinde bulunmasından dolayı su kalitesinin
bozulmasına sebep olur. Su sıcaklıklarındaki artış, çözünmüş oksijen miktarını
düşürerek su kalitesini direk olarak etkilemektedir. Uzun süre devam eden kuraklık,
kirleticilerin toprak yüzeyinde birikmesine yol açarak yağışlar başladığında su
kaynaklarının kalitesi için risk oluşmasına neden olmaktadır.
Bir diğer ekstrem olay ise yağışların yoğun bir şekilde sedimentleri ve yayılı
kirletici kaynakları dere yataklarına taşımasıdır. Taşkınlar özellikle kanalizasyonların
taşması, tarımsal alanlar ve kentsel yüzey akışları ile su kaynaklarının kalitesinin
bozulması riskini artırır.
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5.5.
İklim Değişikliğinin Su Sıcaklıklarına ve Buharlaşmaya Etkisi
İklim değişikliği, diğer su kalitesi parametreleri gibi su sıcaklıklarını da
etkilemektedir.
Deniz yüzeyi sıcaklığı 20. yüzyılda artmış ve yükselmeye devam etmektedir.
1901'den 2015'e kadar sıcaklık, on yıl boyunca ortalama 0,07° C hızında yükselmiştir.
1880'de güvenilir gözlemlerin başlamasından bu yana, son üç yılda deniz yüzey
sıcaklığı sürekli artmaktadır (bkz. Şekil 23). Tarihsel verilere dayanılarak, deniz yüzey
sıcaklığındaki artışlar iki temel periyotta büyük oranda gerçekleşmiştir: 1910 ve 1940
yılları arasında ve 1970'ten günümüze kadar deniz yüzey sıcaklığı 1880-1910 yılları
arasında soğumuş gibi gözükmektedir. Deniz yüzey sıcaklığındaki değişiklikler bölgesel
olarak değişir. Dünyanın okyanuslarının büyük bölümünde sıcaklık artışı görülürken,
Kuzey Atlantik'in bazı kısımları gibi soğumuş birkaç bölge bulunmaktadır.
Avrupa’nın büyük nehirlerindeki su sıcaklığı geçtiğimiz yüzyıla nazaran 1-3 ℃
artmıştır. Baz zaman serileri 1900’lü yıllarından başından bu yana Avrupa çapında göl
ve nehir sıcaklıklarının arttığını göstermektedir.
Göl ve nehir yüzey suyu sıcaklıklarının, hava sıcaklığında öngörülen artışlarla
artacaktır. Artan su sıcaklığı türlerin çeşitliliğinde ve sucul ekosistemlerin işlevinde
belirgin değişikliklere neden olabilecektir.
5.6.
Yeraltı Suyundaki Değişiklikler
İklim değişikliğinin akış ve yeraltı suları etkisi bölgesel olarak değişir ve bu
değişim iklim senaryolarına bağlı olarak en çok yağışta öngörülen değişikliklerden
etkilenmektedir. Yeraltı suları özellikle kurak ve yarı kurak bölgeler için önemli bir tatlı
su kaynağıdır. Fakat maalesef iklim değişikliğinin bu kaynaklarına olan etkisi üzerine
çalışmalar oldukça azdır.
İklim; bitki örtüsü, arazi kullanımı ile ilgili bilgiler, yeraltı sularının deşarj
hızları ve kirlenmeye karşı olan hassasiyetlerini anlamak için çok önemlidir (Şen Z.
2017).
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İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, dünyadaki pek çok akiferde, bahar deşarjları
daha az veya daha fazla oranlarda kışa doğru çekilmekte ve yaz deşarjları dramatik
olarak azalmaktadır.



Doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki tip yer altı suyu deşarjı vardır. Doğrudan
yeraltı suyu deşarjı iklim değişikliğine karşı daha duyarlıdır.



Hidrolojik döngüdeki değişimler ve iklim değişikliği yeraltı suları deşarjlarını şu
şekilde etkileyebilir:



Yağış, buharlaşma-terleme ve akışlardaki değişim deşarjları etkiler. Yağış
yoğunluğunun artması akışı artırarak yeraltına daha az deşarja neden olabilir.



Deniz seviyesinin yükselmesi adalara ve kıyı akiferlerine tuzlu su girişimi olmasına
neden olabilir.



Yağışlardaki değişim karbonat kayaçlarında seyrelme ile CO2 Konsantrasyonunun
değişimine neden olabilir. Dolayısıyla karstik yeraltı suyu akiferlerinin oluşumu ve
gelişimi etkilenir.



İklim değişikliğinin yansıması ile olan doğal bitki örtüsü ve mahsullerdeki değişim
ile yeraltı suyu deşarjları etkilenir.



Artan taşkın olayları, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki serbest akiferleri etkiler ve
böylelikle vadilerdeki alüvyonlu akiferlerin yeraltı suyu kalitesi etkilenir.



Toprakta tutulan organik karbondaki değişimler akiferlerin süzme-sızma
özelliklerini etkileyeceğinden yeraltı suyu deşarjları da etkilenir (Şen Z., 2017).
Yeraltı suları her yıl yağışlara bağlı olarak kendisini yenileyebilen bir kaynaktır.

Ancak hiç su çekilmediği halde bile bazen yağışlara bağlı olarak su seviyelerinde ciddi
düşmeler meydana gelmektedir.
Yeraltı suyu işletmelerinde mevcut yeraltı suyu rezervinden fazla su çekilmesi
halinde su seviyelerinin düşmesi kaçınılmaz olduğu gibi ileri tarihlerde akifer yapısının
bozulması muhtemeldir.
Ülkemizin çiftçi nüfusunun yoğun olduğu ve tarımsal potansiyelin en yüksek
olduğu bölgelerde su konusu giderek önem kazanmaktadır.
Suyun etkin biçimde kullanılması ve korunmasında, iletim, dağıtım ve araziye
uygulamada modern teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. Topoğrafik ve hidrolik
şartların uygun olduğu her yerde sulama suyu tasarrufu sağlamak ve birim sudan daha
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fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması zorunlu hale
gelmiştir.
Küresel ısınmaya bağlı olarak yağışların da normalin altında seyretmesi, Yeraltı
suyundan sulamaların artması ve kuyular vasıtası ile çekilen suların büyük bölümünün
salma sulama şeklinde kullanılması sebebi ile sarfiyatın artması yeraltı suyu seviyesini
olumsuz yönde etkilemektedir.
Yeraltı suyu seviyelerinde düşüme neden olan unsurlar;


İklim değişikliğine bağlı küresel ısınma,



Yeraltı suyuna ihtiyaç duyulan içme kullanma ve özellikle gelişen tarım faaliyetleri
neticesinde sulama suyu talebinin yoğun şekilde artması,



Yeraltı suyunun emniyetli rezerv değerlerinin üzerinde bir çekime maruz kalması,



Yeraltı suyu sulamalarının artması ve kuyular vasıtasıyla çekilen suların büyük
bölümünün salma sulama (açık kanal sulama sistemi) şeklinde kullanılması sebebi
ile sarfiyatın artması



İzinsiz açılan kuyuların varlığı,



Kuyularda yapılan çekimlerin kontrol edilememesi,



Yerüstü su kaynaklarından yararlanılamaması,



Özellikle su sıkıntısının yaşandığı havza/alt havzalarda ürün planlaması
yapılmaması,

şeklinde ifade edilebilir.
5.7.
İklim Değişikliğinin Taşkınlara Etkisi
IPCC’nin 4. Değerlendirme Raporunda, projekte edilen yıllarda aşırı yağışların
sel ve taşkın olaylarının sıklığını ve şiddetini arttıracağı, bununla birlikte su kalitesinde
bozulma, su kaynaklarının kirlenmesi, su kıtlığı gibi etkilerle can ve mal kaybını
arttıracağı belirtilmektedir. Yine aynı raporda 2080 itibariyle Dünya nüfusunun %20
sinin iklim değişikliği etkisiyle taşkın zararlarının arttığı havzalarda yaşayacağı
belirtilmekte, 100-yıl frekanslı taşkınların çok daha sık yaşanacağı bildirilmektedir. Bu
sıklığın miktarına ilişkin çalışmalarda tespit edilen sayılarda tutarlılık olmasa da artışın
yaşanacağı tüm çalışmalarda belirtilmektedir (IPCC 4. Değerlendirme Raporu, 2007).
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IPCC’nin yayınladığı “İklim Değişikliğine Uyumu Geliştirmek için Aşırı
Olayların Riskini ve Afetleri Yönetmek” konulu raporda şiddetli yağış olaylarının pek
çok bölgede sellere yol açarak arttığı, tropikal fırtınaların da (neden oldukları can ve
mal kayıplarında yıldan yıla farklılık göstermekle birlikte) 1970'lerden bu yana önemli
artışlar olduğuna dair bulguların varlığına işaret edilmektedir. Özetle, dünyanın pek çok
yerinde 1950 yılından bu yana toplanan kayıtlara göre, aşırı hava olaylarının istatistiksel
anlamda önemli miktarda arttığına dair somut kanıtlar sunulmaktadır. Son 30 yılda
küresel ölçekte şiddetli hava olaylarının neden olduğu sigorta ödemeleri de 20 kat
artmıştır (Kadıoğlu M., 2012).
Taşkın ve sel olayları insan etkisiyle gerçekleşen iklim değişikliği yaşanmadan
çok önceleri de, tarihte her dönem var olmuştur, ancak iklim değişikliği etkisiyle diğer
hidrometeorolojik afetlerde olduğu gibi taşkınların sıklığı ve şiddetinde artışlar
yaşanacaktır.
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Şekil 17 1980-2010 yılları arasında Dünya’da görülen doğal afetlerin türleri ve oluşum
sayılarının zamansal değişimleri ile oluşum sayılarına göre yüzdesel dağılımları (EMDAT, 2012)
İlaveten, Avrupa Çevre Ajansı’nın 2017 yılında yayınlanan “İklim Değişikliği,
Etkileri ve Etkilenebilirlik: Avrupa 2016” (“Climate Change, Impacts And
Vulnerability In Europe 2016, An Indicator-Based Report”) isimli rapora göre;
Küresel ısınmanın, Avrupa’nın geniş alanlarında taşkın hadiselerinin sıklığında
ve oluşumunda artışa neden olacağı projekte edilmektedir.

1980’den bu yana

Avrupa’da yaklaşık olarak 1500 taşkın rapor edilmiş olup bu taşkınların yarısından
fazlası 2000 yılından sonra gerçekleşmiştir.
Avrupa’da şiddetli taşkınların sayısı 1980-2010 periyodunda artış göstermiştir.
Bu artış artık raporlamanın daha iyi yapılıyor olması, Avrupa’nın bazı kesimlerinde
arazi kullanımındaki değişiklikler ya da artan yağış miktarları ile açıklanabilir, fakat
bu faktörlerin önem derecesinin belirlenmesi imkânsızdır.
Yağışa bağlı taşkınlar ve yerel yağışlar ile tetiklenen ani taşkınlar Avrupa’da
daha sıklıkla yaşanacaktır. Kar yükünün azalacağının öngörüldüğü bölgelerde, bahar
aylarındaki taşkınlarda azalma görülebilir. Ancak, taşkınların sıklığı ve şiddetine dair
değişikliklere ilişkin projeksiyonlar halen çok belirsizdir.
5.8.
İklim Değişikliğinin Kuraklığa Etkisi
İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden bir tanesi de kuraklık ve su kıtlığı
olaylarıdır. Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesine (BMÇMS) göre
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kuraklık, yağışların kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu
arazi ve kaynak üretim “sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi hidrolojik
dengesizliklere yol açan tabii olay” olarak tanımlanmıştır.
Kuraklığın kısa vadeli etkisi kullanılabilir su miktarının azalmasıdır. İnsan
ihtiyaçları sonucu su talebinin artmasıyla, su miktarındaki azalma insanlar ve ekolojik
sistemler için susuzluk baskısına neden olmaktadır. Bu durum uzun vadede ise yeraltı su
kaynaklarının ve rezervuarların, aşırı tüketimi karşılayamayacak duruma gelmesine,
yeni kuraklık dönemlerinin de etkisiyle durumun daha da kötüye gitmesine ve su
kıtlığının ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Kuraklığın da içinde olduğu hidro-meteorolojik afetler özellikle son yıllarda
giderek artan bir şiddette, sıklıkta ve sürede meydana gelmektedir. Jeolojik ya da
jeofiziksel afetlerin oluşum sayısında gerçekte önemli bir değişiklik olmazken küresel
iklim değişikliği ile ilişkili olarak meteorolojik, iklimsel ve hidrolojik afetlerin oluşum
sayılarında önemli artışlar olmuştur.
Dünya’da küresel iklim değişimi nedeniyle “katastrofik” olarak adlandırılan
büyük ölçekli doğal afetlerden hidro-meteorolojik karakterli olanların sayısında 1980
yılından beri sürekli ve önemli artışlar görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, dünya
genelinde oluşan büyük doğal afetlerin %91’ine atmosferik koşullar neden olmuştur.
Hidro-meteorolojik afetler her yıl dünya genelinde 300 binden fazla insanın ölümüne,
325 milyon insanın ciddi bir şekilde etkilenmesine ve 125 milyar ABD Doları tutarında
ekonomik kayba neden olmaktadır. Avrupa’da da, 1980 yılından beri yaşanan afetlerin
%64’ünden doğrudan taşkınlar, fırtınalar, kuraklık ve sıcak hava dalgaları gibi şiddetli
hava ve iklim koşulları sorumludur. Avrupa’da hava ve iklim koşullarından
kaynaklanan ve afete neden olan olayların yıllık ortalama sayısı, 1990’lı yıllarda, bir
önceki on yılla karşılaştırıldığında ikiye katlanmış, bunun karşılık depremler gibi iklime
bağlı olmayan afetlerin sayısı aynı kalmıştır. Bu bilgilerden çıkartılacak sonuç da iklim
değişikliğine bağlı afetlerin sayısında, şiddetinde ve süresinde her geçen gün artış
görülmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de, başta kuraklık ve taşkınlar
olmak üzere meteorolojik ve hidrolojik afetler meydana gelmektedir. Birleşmiş Milletler
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi’nin uygulanmasında temel alınan kuraklık indisine
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göre, Türkiye’nin yarı kurak ve kurak-yarı nemli arazilerindeki yağış değişkenliği; yıllık
yağışlarda % 20’nin, kış ve ilkbahar yağışlarında % 30’un, sonbahar ve yaz yağışlarında
% 45-50’nin üzerindedir. BMÇMS kuraklık indisine göre yarı kurak araziler İç Anadolu
ve kısmen Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülmektedir. Kuraklık, tarımsal
üretimin temel geçim kaynaklarının başında yer aldığı İç Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinde ciddi bir ekonomik ve sosyal tehdit oluşturmaktadır.
Ülkemizde, iklim değişikliğinin etkileriyle kuraklık afetinin etkilerini arttırması
beklenmektedir. Gerek IPCC raporu, gerekse yürütülen bir dizi ulusal ve uluslararası
bilimsel model çalışmaları Türkiye’nin yakın gelecekte daha sıcak, daha kurak ve
yağışlar açısından daha belirsiz bir iklim yapısına sahip olacağını ortaya koymuştur.
Ülkemizin,


Doğu Akdeniz Havzasında yer alması



Akdeniz iklim özelliklerinin geniş bir alanda görülmesi



Kurak ve yarı kurak alanlarının yanında alçak uzanımlı kıyı alanlarının ve doğal
afetlere eğilimli bölgelerinin bulunması



Kuraklığa ve çölleşmeye duyarlı alanlara sahip olması



Kendine özgü çeşitli sulak alan, bozkır, dağ, orman ve dağlık orman
ekosistemlerine sahip olması nedenleriyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri
yönünden, Türkiye yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir.
Küresel iklim modelleri ile yapılan ilk projeksiyonlara göre 2030 yılında

Türkiye'nin de büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecektir.
Yağışlar kışın az bir artış gösterirken yazın %5-15; yaz aylarında toprak neminin de
%15-25 arasında azalacağı tahmin edilmektedir.
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada ise, 2000
ve 2030 yıllarında Türkiye ve AB ülkelerinde su stresi seviyeleri tespit edilmiştir. Buna
göre Türkiye'de 2030 itibarıyla, İç ve Batı bölgelerinde %40'ı aşan oranda su stresi
yaşanacağı, Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde ise bu oranın %20-40 arasında olacağı
öngörülmüştür. Kuraklık, Avrupa ikliminin tekrarlayan bir özelliğidir. 2006-2010
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döneminde, Avrupa bölgesinin ortalama %15’i, nüfusunun ise ortalama %17’si her yıl
meteorolojik kuraklıktan etkilenmiştir.
Meteorolojik ve hidrolojik kuraklığın sıklığı ve ciddiyeti Avrupa’da, özellikle de
güney batı ve merkez Avrupa’da artış halindedir. Mevcut projeksiyonlar, söz konusu
etkilerin 21. yüzyılda Kuzey Avrupa bölgeleri hariç, Avrupa’nın çoğunda daha da
artacağını işaret etmektedir. Kuraklık koşullarının en fazla artış göstereceği bölgenin
tarım, endüstri, turizm ve evsel kullanım gibi alanlarda su kullanıcıları arasındaki
rekabeti arttırmasının beklendiği Güney Avrupa olacağı tahmin edilmektedir.
5.9.
Su Kullanımındaki ve Arzındaki Değişiklikler
İklim değişikliğine bağlı olarak su miktarındaki azalma ve kuraklık özellikle
içme suyu, tarım, enerji ve ormancılık olmak üzere çoğu sektörde ciddi sonuçlar
doğurabilir. İçme suyu talebi, sulama, hidroelektrik enerji üretimi, sanayi, soğutma suyu
vb. kullanımı gibi çok miktarda suyun çekilmesini gerektiren aktiviteler akış
rejimlerinin değişmesi ve yıllık su miktarının azalmasıyla etkileneceklerdir.
Birçok bölgede sulanan alanda ve sulama için su çekiminde artış olabilecektir.
Ayrıca, sulak alanlar ve sucul ekosistemler sağladıkları mal ve hizmetlere bağlı olarak
da zarar görecektir. Kış aylarındaki kar yağışındaki azalma suyun daha az
depolanmasına sebep olacağından hidroelektrik potansiyeli de etkilenebilecektir. Ayrıca
değişen iklim şartlarından ve daha sık olan aşırı akımlardan baraj güvenliği de
etkilenebilir. Azalan ham su kalitesi yüksek su kalitesine ihtiyaç duyan suyla ilgili
rekreasyon aktiviteleri gibi sektörleri de etkileyecektir ve en kötü durumda ise halkın
sağlığı olumsuz olarak etkileyecektir.
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6. TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Sera gazı konsantrasyonlarının artışı neticesinde olarak küresel sıcaklık son 150
yıl içerisinde yaklaşık 0,99°C yükselmiş ve yükselmeye de devam etmektedir. Artan
sera gazı emisyonları sebebiyle küresel ısınma dünyanın pek çok bölgesinde su
kaynaklarının dağılımında değişikliklere yol açmış, küresel ve bölgesel hidrolojik
döngüler iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenmiştir (Solomon S., vd., 2007).
Ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle iklim değişikliği etkilerinin yoğun
hissedileceği Akdeniz’in doğusunda bulunduğundan, yüksek risk grubu ülkeler arasında
kabul edilmektedir. Türkiye'nin ikliminde küresel değişikliklere benzer değişiklikler
şimdiden gözlenmekte ve 21. yüzyılda da Güney Avrupa’da ve ülkemizde daha sık,
şiddetli ve uzun süreli kuraklıkların, sıcak hava dalgalarının ve orman yangınlarının
görülmesi beklenmektedir. Ayrıca, kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen
günlerin sayısındaki artış ile beraber, ani oluşan taşkınlarda da önemli artışların olması
öngörülmektedir. Dünya Bankası (2010) tarafından yayınlanan raporun aktardığı bir
çalışmaya göre Türkiye, 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya Bölgesinde
ekstrem iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olacaktır.
İklim değişikliği projeksiyonları ile küresel ve bölgesel iklim modelleri
kullanılarak gelecek dönem meteorolojik parametrelerin değişkenliği öngörülür.
Ülkemizde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından
iklim projeksiyonu çalışmaları yapılmış olup iki senaryo (iyimser, kötümser) ve dört
farklı küresel iklim modelinin verileri, ülkemiz için yüksek çözünürlükte üretilmiştir.
Bu bölümde bu çalışmaların sonuçları verilmiştir.
Bu projeksiyon sonuçlarına göre ülke genelinde sıcaklıkların 2050 yılına kadar
2-3°C, 2100 yılına kadar ise 6-8 °C artabileceği öngörülmektedir. Yağışlarda ise genel
olarak azalış eğilimi öngörülmektedir. Fakat ülkemizin kıyı kesimlerinde, bahar ve yaz
dönemlerinde şiddetli yağışların oluşabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, artan
sıcaklıkla beraber kış yağış tipinin kardan yağmura geçişi ve yükseklerde biriken kar
katmanlarının erken erimeye geçeceği öngörülmektedir.
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6.1.
Gözlenen Sıcaklık Değişimleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan iklim gözlemleri ve
analizlerine göre, 1971-2020 yılları arası sıcaklık değişimleri incelendiğinde, ülkemizde
1998 yılından itibaren 2011 yılı dışında ortalama sıcaklıklarda artış yaşanmaktadır.
2010 yılı kayıtlardaki en sıcak yıl olurken, 2018 yılı en sıcak ikinci, 2020 yılı ise en
sıcak üçüncü yıl olmuştur. Bu dönemdeki en soğuk yıl 1992 olarak kayıtlara geçmiştir
(MGM, 2021a).

Şekil 18 Türkiye yıllık ortalama sıcaklıklarının normalden sapması (1971-2020, 220
İstasyon)
6.2.
Gözlenen Yağış Değişimleri
Türkiye Geneli yıllık ortalama alansal yağış miktarı 574 mm’dir. Uzun yıllar
ortalamalarına (1981-2010) göre ülkemizde en yüksek yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi
Rize ve Artvin kıyılarında 1600 mm üzerinde gerçekleşirken, en düşük yağışlar İç
Anadolu’nun orta kesimleri ile Şanlıurfa ve Iğdır çevrelerinde gözlenmektedir (MGM,
2021b).
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Şekil 19 Türkiye yıllık toplam alansal yağış normallerinin coğrafi dağılımı (1981-2010)
2008 yılı, 1971 yılından günümüze kadar görülen en kurak yıl olurken, 2020 yılı
en az yağışlı 6. yıl olmuştur.

Şekil 20 Türkiye geneli yıllık alansal yağışların normalleri ile karşılaştırılması (%)
6.3.
Sıcaklık Projeksiyonları
Türkiye genelinde tüm modeller ve senaryolarda ortalama sıcaklıkta artış
beklenmektedir. RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve
CNRM-CM5.1 modellerine dayalı RegCM4.3 bölgesel iklim model çözümlerinin dört
mevsime ait 10’ar yıllık sonuçları Şekil 21’de verilmiştir. Şekil 21’de örnek olarak
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RCP4.5 senaryosu ve HadGEM2-ES modeli verilmiştir. Her üç modelde de projeksiyon
dönemi boyunca (2015-2100) RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre ortalama sıcaklık
anomali değerleri dört mevsim için de referans dönemine göre pozitif sonuçlar
vermektedir.
Üç küresel iklim modeline ve her iki emisyon senaryosuna dayalı
simülasyonların tamamının 2015-2100 projeksiyon döneminde mevsimsel ve yıllık
ölçeklerde Türkiye üzerinde önemli bir ısınmayı işaret ettiği görülmektedir. 2015-2100
periyodunun ilk yıllarında bazı bölgelerde çok daha küçük sıcaklık değişimleri ve hatta
bazı yıllarda soğumalar görülmekle birlikte ilerleyen yıllarda sera gazlarındaki artışın
yarattığı iklim zorlamaları bölgesel iklim değişkenliğinden daha baskın şekilde
sıcaklıkların artışını hızlandırmaktadır. Her iki senaryo durumunda da kış mevsimi
sıcaklıklarının 2050 yıllarından sonra 1970-2000 dönemine nazaran en az 1°C fazla
seyredeceği her üç model tarafından da öngörülmektedir. Türkiye üzerinde özellikle
2091-2100 yılları arasında RCP4.5 senaryosunda sıcaklık artışları HadGEM2-ES, MPIESM-MR ve CNRM-CM5.1 modelleri ile kuple edilen RegCM4.3 için sırasıyla 3,4°C,
2°C ve 2,5°C olarak bulunmuştur. Daha yüksek emisyon senaryosu olan RCP8.5 de ise
bu sıcaklık artış değerleri sırasıyla 5,9°C, 4,5°C ve 4,3°C’dir. Türkiye genelinde
sıcaklık artışları RCP8.5 senaryosunda 2050’li yıllara kadar RCP4.5 senaryosunun biraz
üzerinde seyretmesine karşın 2050’li yıllardan sonra RCP8.5 senaryosu daha yüksek
sıcaklık artışlarını göstermektedir. Sıcaklık artışları yaz ve ilkbahar mevsimlerinde kış
ve sonbahar mevsimlerinden daha yüksektir.
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Şekil 21 RCP4.5 senaryosu ve HadGEM2-ES modeline göre iklim model çözümlerinin
dört mevsime ait 10’ar yıllık sonuçları (SYGM,2016)
Her üç model için 25 havzada ortalama sıcaklıkların 30 yıllık değişimleri
görselleştirilmiş, örnek olarak Şekil 21 ile HadGEM2-ES modeli gösterilmiştir. Buna
göre 2015-2100 periyodu sürecince her iki senaryo için de sıcaklık artışlarının,
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Türkiye'nin güneyinden kuzeyine gidildikçe artmakta olduğu dikkati çekmektedir.
Örneğin en yüksek sıcaklık artışlarının Türkiye’nin Güney Doğusunda ve Akdeniz
boyunca meydana geldiği görülmektedir. Özellikle yüksekliğin hâkim olduğu
topoğrafya içerisinde Fırat Dicle Havzası üzerinde yaz aylarındaki beklenen sıcaklık
artışları diğer mevsimlere göre daha yüksek ve diğer bölgelere göre ise daha hızlıdır.
Sıcaklık artışlarının 2100’lere doğru, özellikle Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda 46°C’ye ulaşacağı beklenmektedir. Artan sıcaklıklar nedeniyle kış aylarında yağış tipinin
daha sık olarak kardan yağmura dönmesi karla kaplı alanların azalmasına ve ilkbahar
aylarında ise karın daha erken erimesine sebep olmaktadır. Karla kaplı yüzeylerdeki
azalma yüzeyin albedosunun azalmasını ve dolayısıyla yüzey tarafından soğurulan
güneş radyasyon miktarının artmasını sağlayarak sıcaklıkları diğer bölgelerden daha
hızlı yükseltmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü iklim değişikliğinin gelecekte ülkemize nasıl
etkileyeceğini ortaya koyabilmek için 2015-2099 dönemi için 3 farklı küresel model ile
iklim projeksiyonları geliştirmiştir. Çalışmada HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR, GFDLESM2M küresel model veri setleri kullanarak RegCM4.3.4 Bölgesel Modeli ile dinamik
ölçek küçültme yöntemiyle RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına göre 20 km çözünürlüklü
Türkiye ve bölgesi için projeksiyon sonuçları elde edilmiştir (MGM, 2015).
RCP4.5 senaryosuna göre 2015-2099 döneminde Türkiye yıllık ortalama
sıcaklıklarının ortalama olarak 1,5 – 2,6 °C aralığında artması beklenmektedir (Şekil
22).
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Şekil 22 RCP4.5`e göre Türkiye yıllık ortalama sıcaklık anomali bandı projeksiyonları
RCP8.5 senaryosuna göre 2015-2099 döneminde Türkiye yıllık ortalama
sıcaklıklarının ortalama olarak 2,5 – 3,7 °C aralığında artması beklenmektedir (Şekil
23).

Şekil 23 RCP8.5`e göre Türkiye yıllık ortalama sıcaklık anomali bandı projeksiyonları
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6.4.
Yağış Projeksiyonları
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi ile Türkiye genelinde
yağışın bölgesel, mevsimsel ve yıllık değişimlerinin HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve
CNRM-CM5.1 modellerine dayalı RegCM4.3 bölgesel iklim model çözümlerinin
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları altında 2100 yılına kadar 10’ar yıllık sonuçları
görselleştirilmiştir. Örnek olarak Şekil 24 ile RCP4.5 senaryosu ve MPI-ESM-MR
modeli verilmiştir.
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRMCM5.1 modellerine ait yağış projeksiyonları, yer sistem modellerine bağlı olarak
projeksiyon dönemi boyunca (2015-2100) bölgesel olarak yağışlarda artış ve azalışların
meydana geleceğini göstermektedir. Genel olarak projeksiyon dönemi boyunca on yıllık
mevsimsel yağış ortalamalarında 1970-2000 yıllarını kapsayan referans döneme göre
RCP4.5 senaryosu için -50 mm ile 40 mm arasında; RCP8.5 senaryosuna göre ise -60
mm ile 20 mm arasında değişimler öngörülmektedir.
Yağışta meydana gelen bu değişimler, dikkate alınan dönemlere ve RCP4.5 ve
RCP8.5 senaryolarına bağlı olarak birbirinden önemli farklılıklar da gösterebilmektedir.
Örneğin MPI-ESM-MR modeli 2015-2100 yılları arasında dönemsel olarak Türkiye
genelinde 10’ar yıllık ortalamalar bazında 10,6 mm yağış artışlarının yanı sıra, 7,7 mm
ile 28 mm arasında değişen yağış düşüşlerinin meydana geleceğini işaret etmektedir.
Bunun yanı sıra 2015-2040 döneminde modeller arasında uyum bulunmazken, 20412070 projeksiyon döneminde HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR modelleri, her iki
emisyon senaryosuna göre yağışta azalmalar öngörmektedir. RCP8.5 senaryosunda bu
yağış azalmaları şiddetlenmektedir. Projeksiyon döneminin son otuz yılında ise Türkiye
genelinde benzer yağış düşüşleri gerçekleşmektedir.
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Şekil 24 Toplam Yağış Anomali Değerlerinin 10’ar Yıllık Dönemlerde ve Mevsimlik
Değişimi (MPI-ESM-MR Modeli RCP4.5 Senaryosu)(SYGM,2016)
Model simülasyonları Türkiye’nin kuzeyinde yer alan havzalarda iklim rejiminin
referans döneminden daha yağışlı olacağını öngörmektedir. Örneğin RCP8.5 senaryosu
2050’li yıllardan itibaren havzalardaki kuraklığın kuzeyden güneye doğru gidildikçe
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şiddetleneceğini ve havza bazındaki on yıllık ortalama yıllık yağış toplamlarının 150
mm’lere düşeceğini ortaya koymaktadır. En şiddetli kuraklık öngörüleri MPI-ESM-MR
modeline, en ılıman kuraklık öngörüleri ise CNRM-CM5.1 modeline aittir.
Havzalar bazında yağış değişimleri yıllık toplam yağışın yüzdesi olarak
incelendiğinde en fazla değişimlerin azalma yönünde Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz ve
Ceyhan havzalarında olduğu görülmektedir. RCP4.5 senaryosunda bu havzalardaki
yıllık yağış toplamlarındaki azalmalar yüzyılın son on yılında HadGEM2-ES için %12,
MPI-ESM-MR için %15 mertebesinde iken; RCP8.5 senaryosunda HadGEM2-ES için
%20, MPI-ESM-MR için %25’lere ulaşmaktadır. Fırat Dicle Havzası’nda ise her iki
senaryodaki yıllık toplam yağışların %3 ila %8 arasında azalacağı beklenmektedir.
Türkiye genelinde 2015-2100 yılları arasında tahmin edilen en düşük yağış değerleri
Konya Kapalı Havzası’ndadır. Konya Kapalı Havzası’nda, RCP4.5 senaryosuna göre
HadGEM2-ES modeli 2015-2100 arasındaki üç dönem ortalamalarında yağışta 10 ile 30
mm arasında değişen düşüşler öngörülmektedir. RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarının her
üç model üzerindeki etkisi Türkiye’nin batısında yer alan Meriç-Ergene, Marmara
Kuzey Ege, Susurluk, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes Havzalarında
farklılık göstermektedir. RCP4.5 senaryosunda HadGEM2-ES ve CNRM-CM5.1 model
simülasyonları Marmara, Kuzey Ege, Meriç-Ergene, Küçük Menderes Havzaları iklim
rejiminin referans döneminden daha yağışlı olacağını; MPI-ESM-MR modelinin ise
Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Yeşilırmak Havzalarının daha yağışlı
olacağını öngörmektedir.
Kar projeksiyonları genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye genelinde kar
yağış miktarlarının her iki senaryoda da 2015-2100 yılları arasında giderek azalacağı
öngörülmektedir. Yüzyılın başlarında günümüz Türkiye iklim rejimine benzer olarak
normalin biraz üzerinde veya altında kar yağışları tespit edilmesine karşın sera gazı
salım senaryolarının bölgenin doğal iklim değişkenliğinde daha baskın olması nedeniyle
hızla azalmıştır. Sıcaklıkların artması sonucu yağışların tipinin kar şeklinde olması
hidrolojik açıdan önem arz etmektedir. Zira biriken kar bir su rezervuarı işlevi görmekte
ve özellikle bahar ve yaz aylarının başlarında artan sıcaklıkların bir sonucu olarak
eriyerek nehir sistemlerine su girişi sağlamaktadır. Dolayısıyla yüksek alanlardaki kar
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örtüsü bölgesel hidrolojik döngüde önemli bir role sahiptir. Özellikle Doğu Anadolu
bölgesinde ve Doğu Toroslar’da kar örtüsündeki azalmanın Fırat Dicle Havzası’nın
hidrolojik döngüsünü değiştireceği beklenmektedir.
Yağışlarda genel olarak azalma beklenmekle birlikte sürekli bir artış ya da azalış
trendi olmadığı, bunun yanında yağış düzensizliklerinin artma eğiliminde olduğu
görülmektedir.
RCP4.5 senaryosuna göre 2015-2099 döneminde Türkiye yıllık toplam yağış
anomalisinin ortalama olarak % 3 ile % 6 aralığında azalması beklenmektedir. Yağış
anomalisindeki ortalama değişimin yüzyılın ilk yarısında % 1 ile % 6 aralığında,
yüzyılın ikinci yarısında ise % 5 ile % 6 aralığında olması öngörülmektedir.

Şekil 25 RCP4.5`e göre Türkiye yıllık toplam yağış anomalisi bandı projeksiyonları

RCP8.5 senaryosuna göre 2015-2099 döneminde Türkiye yıllık toplam yağış
anomalisi değişiminin ortalama olarak %+3 ile % -12 aralığında olması beklenmektedir.
Yağış anomalisindeki ortalama değişimin yüzyılın ilk yarısında % +5 ile % -1
aralığında, yüzyılın ikinci yarısında ise % +1 ile % -18 aralığında olması
öngörülmektedir.
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Şekil 26 RCP8.5`e göre Türkiye yıllık toplam yağış anomalisi bandı projeksiyonları
6.5.
İklim İndisleri ve Doğa Kaynaklı Afetlerde Gözlenen Değişimler
Sıcaklık, yağış ve buharlaşma miktarı gibi gözlem sonuçları iklimin tasvir
edilmesinde temel araçlardır. Zaman zaman kullanım amacına bağlı olarak bahsedilen
temel parametrelerin birlikte kullanıldığı değişkenlere de ihtiyaç duyulmuştur. Basit
ortalama değerlerin çok üzerinde bilgi veren “iklim indisleri”, bir olayın meydana gelip
gelmeyeceğini ifade eden, çoğunlukla da günlük veri ya da aşımlara dayanan
göstergelerdir.
6.5.1. Don Olan Günler İndisi
Don olan günler indisi (FD0), günlük minimum sıcaklığın 0°C derecenin altında
olduğu günlerin yıl içerisindeki sayısıdır. Türkiye üzerinde don olan günlerin sayıları
yüzey topoğrafyasına benzer bir dağılım göstermektedir. Bunun yanı sıra bu dağılımı
enlem derecesi ve denize yakınlık da etkilemektedir. RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına
dayalı üç yer sistem modeli ile kuple edilen RegCM4.3 bölgesel iklim modeli için
Türkiye genelinde FD0 indisinin 2015-2040; 2041-2070 ve 2071-2100 yılları arasındaki
Türkiye ortalamaları Şekil 27 ile sergilenmektedir.
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Şekil 27 Don Olan Günler İklim İndisi Karşılaştırması (gün) (SYGM,2016)
30’ar yıllık dönemler halindeki değişimleri RCP senaryolarına göre farklılık
oluşturmaktadır. 2015-2100 periyodunda Türkiye ortalama sıcaklık artışlarında
HadGEM2-ES ile MPI-ESM-MR modelleri arasında bir sıcaklık öngörüsü yapan
CNRM-CM5.1 kuple sisteminin don olan günler sayılarındaki değişimler de ana
azalmaların olduğu bölgelerde diğer modelin arasında kalmaktadır. 2015-2040
döneminde RCP4.5 senaryosuna göre Doğu ve Orta Anadolu Bölgeleri’nin kuzey
kesimleri yılın yaklaşık 120 günü civarındaki don olan günler Orta Anadolu’da 90 güne
düşmektedir. Don olan günlerin sayılarının gelecek her 30 yılda azalması kıyı
şeridinden kara içine doğru artmaktadır. Dağ sıralarının Ege Denizi’ne dik konumundan
dolayı deniz üzerinden batılı akışlar, Türkiye’nin batısından Orta Anadolu’ya kadar
ulaşabildiğinden, don olan günlerin sayılarındaki azalmalar bu bölgelerde karasal alanın
içlerine daha fazla sokulmaktadır. Aynı dönem içerisinde RCP8.5 durumunda da bu
bölgelerde benzer şartlar meydana gelmekte RCP4.5’ten önemli fark görülmemektedir.
Don olan gün sayıları Türkiye’nin batısından, kuzey ve güney sınırlarından kara içine
doğru gelecek her otuz yılda giderek azalmaktadır. RCP8.5 senaryosu özellikle yüksek
sayıdaki don olan günlerin yaşandığı alanlar olan yüksek irtifalı bölgelerde Orta
Toroslar’dan Tahtalı Dağlarına uzanan Seyhan, Ceyhan Havzaları’nın kuzey
kesimlerinde, Kızılırmak Havzası’nın güney batı kesimlerini içine alan bölge içerisinde
son 30 yıllık periyotta 100 günler civarından 70-80 günler civarına azalmaktadır. Benzer
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durum Fırat Dicle Havzası’nın kuzey kesimlerinde de söz konusudur. 0°C’nin altında
görülen minimum sıcaklık azalmalarının yansımaları aynı bölgelerde kar yağışları
miktarında da görülmektedir. Model simülasyonlarının kar miktarı sonuçları bu
bölgelerdeki yağışın karakterinin sıklıkla kardan yağmura döndüğüne işaret etmektedir.

Şekil 28 Don Olan Günler İklim İndisi Değerleri (gün) (HadGEM2-ES Modeli RCP8.5
Senaryosu için) (SYGM,2016)
6.5.2. Yaz Günleri İndisi
SU25 yaz günleri indisi, 1 yıl içerisinde günlük maksimum sıcaklığın 25°C den
büyük olduğu günlerin sayısıdır. SU25 indisi referans döneminin dağılımı hem enlem
hem de topoğrafyanın etkisini açık bir şekilde göstermektedir.
Ardahan Platosu ve Erzurum Kars Platosu civarında, yaz günleri sayısı ortalama
olarak yılda 20-30 gün civarındayken, Akdeniz kıyı şeridi boyunca 150-170 güne
yükselmektedir. 2015-2040 döneminde SU25 indisinin yılda 160-170 gün üzerinde yer
aldığı bölgeler, başta Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri ile Orta ve Güney Ege
Bölgeleri’dir. Türkiye geneli ortalamaları Şekil 29 ile sunulmaktadır. HadGEM2-ES’e
benzer olarak sıcak gün sayıları simülasyonların ilk periyodunda 1971-2000 yılı
değerlerinin neredeyse iki katı kadardır ve ilerleyen periyotlarla giderek artmaktadır.
Ortalama sıcaklıklardaki artış beklentileri bakımından CNRM-CM5.1 diğer modellerin
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arasında kalmış olsa da ekstrem sıcaklıklardaki artışlar HadGEM2-ES ve MPI-ESMMR modellerine göre daha yavaş olmaktadır. Sıcaklıkların olasılık dağılım
fonksiyonunun soğuk uç değerlerinin frekansındaki azalma diğer modellerden daha az
olduğu gibi sıcak uç değerlerindeki azalma da diğer modellerden daha azdır. Bu durum
CNRM-CM5.1’in genel olarak daha yağışlı bir model olması ile ilişkilidir.
Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde SU25 indis değerleri tüm modellerde
birbirine yakın değerdedir. Senaryo farklılığı ikinci periyottan itibaren daha belirgin
şekilde ortaya çıkmaktadır. 2071-2100 döneminde ise yaz günü sayıları RCP4.5 için
Batı ve Orta Trakya bölgelerinde 160-170 günlere ulaşılmaktadır. Ancak RCP8.5
senaryosu durumunda yaz günleri sayısında çarpıcı bir artış görülmektedir. Örneğin
Orta ve Güney Ege ile birlikte Akdeniz kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu’nun önemli
bir kısmında yaz günleri 200 güne erişilmektedir. Buna bağlı olarak bu senaryoda
Türkiye’nin tamamına yakın kısmında yılın 5 ayından fazlasında gündüz sıcaklıklarının
25°C’nin üzerinde olması beklenmektedir. CNRM-CM5.1 model sonuçları Akdeniz
kıyı şeridi ve Güney Doğu Anadolu üzerinde diğer modeller ile benzer sonuçları
vermekle beraber İç Anadolu ve Doğu Anadolu üzerindeki değerler 20-30 gün kadar
daha düşüktür.

Referans = 111,7 gün
200

gün

150
100
50
0
2015-2040
HadGEM2-ES RCP8.5

2041-2070
HadGEM2-ES RCP4.5

MPI-ESM-MR RCP4.5 CNRM-CM5 RCP8.5

2071-2100
MPI-ESM-MR RCP8.5
CNRM-CM5 RCP4.5

Şekil 29 Yaz Günleri İklim İndisi Karşılaştırması (SYGM,2016)
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Şekil 30 Yaz Günleri İklim İndisi Değerleri (gün) (MPI-ESM-MR Modeli RCP4.5
Senaryosu için) (SYGM,2016)

6.5.3. Sıcak Hava Dalgası İndisi
WSDI sıcak hava dalgaları her takvim gününün maksimum sıcaklığının referans
döneminin %90’ından daha fazla olduğu günleri göstermektedir. Bu nedenle WSDI
sıcak hava dalgası indisi yalnızca yaz mevsime özgü olarak hesaplanan sıcak hava
dalgalarından farklılık gösterir. Örneğin en az 6 gün boyunca maksimum sıcaklıklar,
referans dönemdeki aynı günün sıcaklıklarının %90’ından daha büyük oluyorsa, bu
sıcak hava dalgası içerisinde yer alan günler olur.
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryosuna ait 2015-2040 dönemi indis sonuçları
Güneydoğu Anadolu Bölgesi dışında referans dönemi ile büyük ölçüde örtüşmektedir
ve tüm yer sistem modelleri birbirine benzer olarak sıcak hava dalgalarının Türkiye’nin
güney enlemlerinden kuzeye doğru gelecek her 30 yıllık periyotta artacağına işaret
etmektedir (Şekil 32). Bu projede kullanılan HadGEM2-ESM diğer iki yer sistem
modeline göre daha fazla sıcak günlere maruz kalınabileceğini öngörmektedir. En
yüksek indis değerlerinin ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde meydana
geleceği öngörülmektedir. Son projeksiyon döneminde ülkenin tamamen güney
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bölgelerinde 80-120 gün arasında değişen WSDI indis değerlerinin hakim olacağı
anlaşılmaktadır. RCP8.5 senaryosu durumunda ise bu değerler 200 günlere
ulaşmaktadır. Diğer bir deyişle gelecek dönem projeksiyonunda yılın altı ayından daha
fazla bir zaman, günümüz maksimum sıcaklıklarına göre daha uç değerlerde maksimum
sıcaklıklarla karşılaşılacaktır. Akdeniz kıyılarında üç kuple model sistemi içerisinde
HadGEM2-ES sıcak hava dalgalarının daha sık ve uzun süreli yaşanacağını
öngörmektedir. Hem RCP8.5 hem de RCP4.5 senaryolarında MPI-ESM-MR ile
CNRM-CM5.1 modelleri benzer değerler almıştır. HadGEM2-ES modeli yüksek
emisyon salımları nedeniyle değişen ışınımsal zorlamalara daha duyarlı bir yapı
sergilemektedir. Ekstremlerin yaşanacağı bölgelerde bu durumun turizm ve sağlık
sektörlerinde stres yaratması beklenmektedir. Sıcak hava dalgalarının oluşum sıklığı ve
süreleri bakımından Türkiye’nin kuzeyi ve güneyi arasındaki kontrast en fazla MPIESM-MR modelinde tespit edilmiştir. Sıcak hava dalgalarındaki gün sayılarının artması,
özellikle sağlık sorunları olan kişilerin, yaşlıların ve bebeklerin/çocukların sağlıklarını
tehdit eder hale gelecektir. Yazın sıcak hava dalgaları ile ilişkili olarak orman yangın
risklerinin artması beklenebilir. Ayrıca, özellikle yaz aylarında ortam soğutması için
gereken enerji ihtiyacında da ciddi artışlar beklenmektedir.

gün

Referans = 6,19 gün
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Şekil 31 Sıcak Hava Dalgası İklim İndisi Karşılaştırması (SYGM,2016)
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Şekil 32 Sıcak Hava Dalgası İklim İndisi Değerleri (gün) (MPI-ESM-MR Modeli
RCP8.5 Senaryosu için) (SYGM,2016)
6.5.4. Maksimum Yağış İndisleri
Türkiye genelindeki RX5 indis değişimleri Karadeniz kıyı şeridi dışında 30’ar
yıllık her üç projeksiyon döneminde de benzerlikler göstermektedir. Tüm modellerde
RX5gün değerleri RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları için Orta Anadolu Bölgesi’nde
maksimum beş günlük yağış toplamlarının uzun dönem ortalamasının 20-40 mm
arasında ve Karadeniz ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca 100-200 mm arasında olacağını
öngörmektedir. RX5gün Türkiye üzerindeki dağılım paterni yüzyılın sonuna kadar çok
fazla değişmemektedir. Gelecek 30 yıllık periyotlar boyunca Doğu Karadeniz, Antalya
Havzası ve özellikle RCP8.5 senaryosunda Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde RX5gün
indislerinde artışlar olabileceği öngörülmektedir. Tüm modellerde 2015-2040 dönemi
Türkiye ortalaması referans dönemi 1970-2000 değerinin 1,5 katı kadardır. RCP4.5
senaryosu için tüm modeller RX5gün Türkiye ortalamasında 2015-2040 periyodundan
daha fazla sapmanın yaşanmayacağını, RCP8.5 senaryosunda düzenli hafif artışların
olacağını tahmin etmektedir. Her üç model sonucu Marmara Bölgesinde, Ege (özellikle
güney Ege) ve Karadeniz kıyı şeridinde, İç Anadolu Bölgesinde ve Dicle Fırat
havzasında 5 günlük maksimum yağışlarda yüzyılın sonuna doğru artışlar

İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

100

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT
ÇALIŞMA GRUBU

öngörmektedir. Trakya’da 70 mm civarında olan günümüz ortalamalarının 100 mm’lere
yükseleceği öngörülmektedir. Yalnızca CNRM-CM5.1 RegCM4.3 kuple sistemi
Trakya’nın

batısında

günümüzden

farklı

beş

günlük

maksimum

yağışları

beklememektedir.

Şekil 33 CNRM-CM5.1 Modeli RCP4.5 Senaryosu için 30 yıllık Maksimum Yağış (RX5
Gün) İklim İndisi Değerleri (mm) (SYGM,2016)
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına dayalı HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR iklim
modellerine ait RX1 günlük maksimum yağış indisi değerleri referans dönem değerleri
ile büyük ölçüde örtüşmektedir ve iki senaryo arasında büyük farklılıklar yoktur.
Türkiye genelindeki RX1 indis değişimleri Karadeniz kıyı şeridi dışında her üç
projeksiyon döneminde de benzerlikler göstermektedir. HadGEM2-ES ve MPI-ESMMR modellerine ait indis değerleri RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları durumunda tüm kıyı
şeritleri dışında 20 ile 40 mm arasında ve tüm kıyı bölgelerinde 40-100 mm arasında
değerler almaktadır. Marmara Bölgesinde, Ege ve Karadeniz kıyı şeridinde ve Fırat
Dicle Havzası’nda tüm modellerde RX1gün miktarında artış beklenmektedir. En yüksek
artış değerleri MPI-ESM-MR modeli tarafından iki senaryo içinde öngörülmüştür.
Ortalamalar 50mm’lerden 80mm’lere çıkmaktadır. Bu bölgede en büyük değişim son 30
yıl içinde görülmektedir. Bölgedeki aşırı sıcaklık artışlarının atmosferik nem taşınımıyla
birlikte konvektif kararsızlığı arttırarak ekstrem yağışları artırması olasıdır. Tüm
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modeller 2015’ten 2100’e doğru bir günlük yağış maksimumunun yavaş bir şekilde
artabileceğini öngörmektedir.

Şekil 34 HadGEM2-ES Modeli RCP4.5 Senaryosu için 30 yıllık Maksimum Yağış (RX1
Gün) İklim İndisi Değerleri (mm) (SYGM,2016)
6.5.5. Çok Şiddetli Yağışlı Gün İndisi
R20mm indisi, çok şiddetli yağışlı gün sayısını gösterir ve yağışın 20 mm’yi
aştığı günlerin sayısını vermektedir. HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR modellerinin
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryo sonuçları için değerleri referans dönem değerleri ile büyük
ölçüde örtüşmektedir. Türkiye genelindeki R20 indis ortalaması 3-4 gündür. Bununla
birlikte daha sık 20 mm’den daha fazla yağış alan bölgeler R10 indisine benzer olarak
Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz ve Antalya Havzaları ve Dicle Fırat Havzası’nda Güney
Doğu Torosların kuzey bölümüdür. En yüksek değerler görülen başta Doğu Karadeniz
olmak üzere kıyı bölgelerde R20 indisi 14-28 gün arasında değişmektedir. Ayrıca
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına ait CNRM-CM5.1 model sonuçları da diğer iki model
sonucuyla benzerlik göstermektedir. Marmara, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Van Gölü
civarında 20 mm’den fazla yağışlı gün sayılarında küçük artışlar olacağı tüm modeller
ve senaryolarca beklenmektedir. HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1
modellerine ait indis değerleri RCP4.5 ve RCP8.5 senaryoları aşırı uç yağış
değerlerinde çok farklı bir değişim göstermemektedir.
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Şekil 35 Çok Şiddetli Yağışlı Gün Sayısı İklim İndisi Değerleri (HadGEM2-ES Modeli
RCP8.5 Senaryosu için) (SYGM,2016)
6.5.6. Ardışık Kurak Gün İndisi
RCP4.5 ve RCP8.5 senaryo sonuçları için HadGEM2-ES ve MPI-ESM-MR ve
CNRM-CM5.1 model sonuçlarına göre her üç projeksiyon döneminde de benzer
sonuçlar elde edilmektedir. 1970-2000 referans dönemine göre 2015-2040 yılları
arasında tüm modellerin ardışık kurak geçen gün sayıları 4-15 arasında yükselmektedir.
İlk periyotta ardışık kurak geçen gün sayılarında en büyük değişim HadGEM2-ES ve en
az değişim MPI-ESM-MR model simülasyonları ile elde edilmiştir. CNRM-CM5.1 ise
ardışık olan kurak geçen günlerin ortalamalarının referans döneminden daha kısa
olacağını öngörmektedir. MPI-ESM-MR referans dönemindeki ardışık kurak günleri
simüle etmede performansı en iyi model olarak belirlenmiştir. Ardışık kurak geçen
günlerdeki artışlar Doğu Akdeniz, Konya Kapalı Havzaları ve Fırat-Dicle Havzası’nın
Doğu Toroslar’ın güneyinde kalan kısmında görülmektedir. Ayrıca Ege kıyılarından İç
Anadolu’ya doğru olan bölgede kurak geçen gün sayılarında 10 günler mertebesinde
artışlar beklenmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde CDD indis değerleri 140-160
günü bulmaktadır. Karadeniz kıyılarında ise 30-70 gün arasındadır. CNRM-CM5.1
modelinde ise her iki senaryoda da CDD indisi sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde
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100-120 günü bulmaktadır. CNRM-CM5.1 modeli her ne kadar yağış eksikliği ve yağış
fazlalığı olan bölgeleri diğer modellere benzer olarak tahmin etse de genel olarak
Türkiye üzerinde toplam yağışların artacağını öngören bir modeldir. Diğerlerinden
farklı olarak CNRM-CM5.1 modeli RCP8.5 senaryosu ile Güney Doğu Anadolu’da
ardışık kurak geçen günlerde kısmi bir azalma beklemektedir.

Şekil 36 Ardışık Kurak Gün Sayısı İklim İndisi Değerleri (gün) (HadGEM2-ES Modeli
RCP8.5 Senaryosu için (SYGM,2016))

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde iklim değişikliğinin genel karakterini ortaya
koymak için indis çalışmaları yapılmaktadır. İndisler uluslararası iklim uzmanları
tarafından formüle edilen iklim göstergeleridir.
6.5.7. Tropik Günler Sayısı (SU30) Eğilimi
Tropik günler maksimum sıcaklıkların >= 30°C olduğu günlerdir. Sağlık, su,
tarım ve gıda güvenliği sektörleri açısından çok önemlidir.
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Şekil 37 Türkiye Tropik Günler Eğilimi
Tropik gün sayıları batı kesimlerinde daha fazla olmak üzere, ülkemizin
tamamında ortalama 45 gün/100 yıl şeklinde artış eğilimindedir. Tropik günler
genellikle sıcak hava dalgası ile birlikte görüldüğü için sağlık açısından sakıncalıdır. Bu
sıcaklık ayrıca bazı bitkiler için solma noktası başlangıcıdır. Buharlaşmayı da arttırarak
su kaynaklarını azaltır.
6.5.8. Günlük Maksimum Yağış(Rx1day) Eğilimi
Ay içerisinde 1 günlük maksimum yağış miktarıdır. Afet, Su kaynakları ve
Hidroloji sektörü ile Tarım ve Gıda güvenliği sektörleri için çok önemlidir.
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Şekil 38 Türkiye Günlük Maksimum Yağış Miktarı Eğilimi
Türkiye’de günlük maksimum yağış 42 istasyonda azalış, 74 istasyonda artış
eğilimindedir. Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplam yağış azalmasına rağmen günlük
maksimum yağışlarda artışlar dikkat çekicidir. Şiddetli yağışlar oluşturacağı sel ve su
baskını nedeniyle can ve mal kayıplarına yol açar.
6.5.9. Meteorolojik Afet Değerlendirmesi
Ülkemizde özellikle son yıllarda, değişen iklim koşullarının da etkisi ile
meteorolojik afetlerin sayıları, etkili oldukları süre ve şiddetlerinin arttığı, daha önce sık
görülmeyen bazı afet türlerinin meydana gelmeye başladığı görülmektedir. Akdeniz
havzasında yer alan ülkemizde meteorolojik afetlerin sayısı her geçen yıl artmaktadır
(MGM, 2021c).
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Şekil 39 Türkiye’de 1940-2020 periyodunda gözlenen meteorolojik karakterli afetlerin
yıllık dağılımları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü afet kayıt verilerine göre 1940-2020 döneminde
özellikle 2000’li yıllardan sonra meteorolojik afet sayılarında belirgin bir artış olduğu
görülmektedir. 2020 yılında meydana gelen meteorolojik afet sayısı 1940-2020
periyodu içerisindeki en yüksek değer olmuştur (MGM, 2021c).
1940-2020 yıllarında gözlenen ve ülkemizi etkileyen meteorolojik karakterli
doğa kaynaklı afetlerin oransal dağılımları görülmektedir. Uzun yıllar dağılımına göre
şiddetli yağış/sel ve fırtına afetlerinin tüm afetler içindeki oranı %28’lik bir oranla ilk
sırada yer almaktadır. Uzun yıllar dağılımına göre dolu afeti %19’luk oranla üçüncü
sırada yer almıştır. Kar ve don afeti ise %7’lik oranla ülkemiz genelinde etkili olmuştur.
Kuraklık afeti %4, yıldırım afeti ise %3’lük oranla ülkemizde etkisini göstermiştir
(MGM, 2021c).
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Şekil 40 1940-2020 yılları arasında meteorolojik afetlerin oransal dağılımları
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7. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN TÜRKİYE SU KAYNAKLARINA ETKİSİ
Türkiye 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olup bu havzalara temel teşkil eden su,
hayati ve toplumsal öneme sahip bir kaynaktır. Su açısından dünyanın yarı-kurak bir
bölgesinde bulunan Türkiye'nin yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre büyük
farklılıklar göstermekte olup, bazı akarsu havzalarında su ihtiyaçlarının, kaynakların
potansiyelini aşmış durumda olduğu görülmektedir.
İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi, daha önceki bölümlerde de
belirtildiği üzere yağış rejimi ve sıcaklıktaki değişimler öncelikli olmak üzere, iklim
parametrelerindeki

değişimlerden

kaynaklanmaktadır.

Sıcaklıklardaki

değişiklik

evapotranspirasyon hızını, bulut karakteristiğini, toprak nemini, fırtına şiddetini ve kar
yağış ve erime rejimlerini etkilemektedir. İklim değişikliği nedeniyle meydana gelen
bahse konu değişimler, su döngüsü ve su kaynakları için çok önemli sonuçlar
doğurabilmektedir.
Örneğin belirli bir alanda gözlemlenen taşkın ve kuraklık periyodu, yıldan yıla
yağış şiddetlerinde gözlenen değişimlerden ve kısa süreli yağış miktarlarında meydana
gelen farklılıklardan (sağanak yağış gibi) kaynaklanabilmektedir. Ayrıca, sağanak yağış
sıklığının da genel olarak iklim değişikliği ile birlikte artış göstermesi kuvvetle
muhtemeldir. Aynı zamanda yağışlardaki değişimler taşkın ve kuraklık olaylarının
sıklık ve şiddetinde, yüzeysel akış rejiminde, yeraltına sızan su miktarında, bitki deseni
ve büyüme hızlarında değişikliğe yol açmaktadır (Ragab & Prudhomme, 2002).
Olumsuz olarak etkilenecek su kaynakları, kişi başına düşen su miktarını da
olumsuz etkileyecek, nüfus artışının da etkisiyle su kaynakları önemli ölçüde baskı
altında kalacaktır. Kurak dönemlerde yeraltı sularının aşırı kullanılması, deniz sularının
bu alanlara girmesine ve su niteliğinin geri döndürülemez biçimde bozulmasına neden
olabilecektir. Kar örtüsü azalacak, kar erime zamanı değişerek daha erken zamana
kayacaktır. Tüm bu etkiler, bizleri yaşam için vazgeçilmez olan su kaynaklarının
gelecekteki değişimine yönelik tahmin çalışmalarına yönlendirmektedir.
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Türkiye’de çeşitli maksatlara yönelik su kullanımlarında, teknik ve ekonomik
anlamda kullanılabilir yüzeysel ve yeraltı suyu miktarının toplamı 112 milyar m3’tür.
Buna göre kullanılabilir yüzeysel su potansiyeli yurt içindeki akarsulardan 95 milyar
m3, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m3 olmak üzere, yılda
ortalama toplam 94 milyar m3’tür. 18 milyar m3 olarak belirlenen yeraltı suyu
potansiyeli ile birlikte ülkemizin kullanılabilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda
ortalama toplam 112 milyar m3 olup, 57.44 milyar m3’ü kullanılmaktadır.
Su tüketimi konusuna bakıldığında ise, Türkiye’deki toplam su tüketiminin
gerek nüfus artışı gerekse tüketim davranışlarına bağlı olarak artacağı öngörülmektedir.
TÜİK’in 2018-2080 yılları için yaptığı nüfus projeksiyonlarına göre demografik
göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına
göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907
bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması
beklenmektedir. Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en
yüksek değerine ulaşacaktır. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu
2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacaktır.
Su tüketimi konusuna bakıldığında ise, Türkiye’deki toplam su tüketiminin
gerek nüfus artışı gerekse tüketim davranışlarına bağlı olarak artacağı öngörülmektedir.
TÜİK’in 2018-2080 yılları için yaptığı nüfus projeksiyonlarına göre demografik
göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına
göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 86 milyon 907
bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması
beklenmektedir. Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en
yüksek değerine ulaşacaktır. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu
2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacaktır.
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Şekil 41 Türkiye Nüfusu, 2013-2080 (TUİK, 2018)
TÜİK tarafından 2030 yılında Türkiye nüfusunun 93 328 574 kişi ve kişi başına
düşen kullanılabilir su miktarının ise 1200 m³/yıl civarında olacağı tahmin edilmektedir
(Şekil 41).
Mevcut büyüme hızı ve su tüketim alışkanlıkları gibi nedenler hâlihazırda su
kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Gerekli tedbirler alınmadığı
takdirde, artan su ihtiyacı ve iklim değişikliğinin de meydana getirdiği baskıyla bu
durumun önümüzdeki dönemde ciddi derecede olumsuz etkileri olabilecektir.
Avrupa Çevre Ajansı tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada 2000
ve 2030 yıllarında Türkiye ve AB ülkelerinde su stresi (su miktarındaki azalmanın su
varlığına oranı) seviyeleri tespit edilmiştir (Şekil 42).
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Şekil 42 Türkiye ve AB Ülkelerinde Su Stresi Seviyeleri (AÇA, 2009)
Şekil 42’den de anlaşılacağı üzere Kuzey ve Orta Avrupa’daki iyileşmenin
aksine Türkiye için durumun olumsuz olacağı anlaşılmaktadır.
İklim değişikliğinin havzalardaki su potansiyelini nasıl etkileyeceği, bütçe açığı
vermesi muhtemel havzalar ve dönemlerin tespiti için Mülga Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nca bir çalışma yürütülmüştür (SYGM, 2016). Bahse konu çalışmada
havzalardaki iklim projeksiyonları ile hidrolojik modeller çalıştırılmıştır.
Gelecek dönemde havzalardaki su potansiyelindeki muhtemel değişimler
HadGEM2-ES, MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 iklim modelleri ile RCP4.5 ve
RCP8.5 senaryoları bazında 2015-2100 periyodu için sıcaklık ve yağış projeksiyonları
kullanılarak tespit edilmiştir. Havzada tespit edilen drenaj alanları ölçeğinde hidrolojik
değişkenler 2100 yılına kadar projekte edilmiş, her havzada brüt ve net su potansiyeli
değişimi hesaplanmıştır. 2015-2100 döneminde Türkiye genelinde toplam brüt ve net
su potansiyellerindeki değişim, modellerin tüm senaryoları bazında detaylı olarak Şekil
43 ile sergilenmektedir. Türkiye geneli brüt ve net su potansiyeli tahminleri
incelendiğinde 30’ar yıllık ortalamalarda en düşük değerler her iki senaryo (RCP4.5 ve
RCP8.5) için HadGEM2–ES modeli ile üretilmektedir.
Her üç iklim modeli ve iki senaryo sonuçlarına göre Türkiye’de toplam akışın
referans döneme göre azalacağı öngörülmektedir. Hem RCP4.5 hem de RCP8.5
senaryosu sonuçları için en düşük toplam akış tahminleri HadGEM2–ES modeli ile
üretilmiştir. MPI-ESM-MR ve CNRM-CM5.1 modeliyle tüm dönemler boyunca
birbirine yakın sonuçlar üretilmiştir. RCP4.5 senaryosu ile yapılan toplam akış
tahminlerinin RCP8.5 senaryosu sonuçlarına göre biraz daha fazla olduğu göze
çarpmakla birlikte, model tahminlerinin tamamı referans dönemi değerinden (~186.000
milyon m3/yıl) düşük kalmaktadır. 30’ar yıllık ortalama tahminler referans döneme göre
daha düşük olmasına rağmen her üç model için de aynı modelin aynı senaryosu için 30
yıllık dönem değerinin çok fazla değişmediği görülmektedir.
HadGEM2-ES iklim modeli çıktılarıyla yönetilen simülasyonlarda, en az
gelecek 3 on yıllık dönemde su açığı ~6.000 milyon m3/yıl düzeyinde olabileceği
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tahmin edilmektedir. HadGEM2-ES modeli ile RCP8.5 senaryosu için yürütülen
hidrolojik modelleme simülasyonlarında da, asgari gelecek 6 on yıllık dönemde ~7.000
milyon m3/yıl (maks: ~15.000 milyon m3/yıl) düzeyinde su açığı beklentisi
bulunmaktadır.
Türkiye geneli için model sonuçlarının değerlendirilmesi kapsamında, özet
çalışma mahiyetinde bir istatistiki analiz yapılmıştır. İklim modelleri çıktılarıyla WEAP
destekli SWAT hidrolojik modeliyle gerçekleştirilen simülasyonlarda, 3 alt projeksiyon
dönemi için tahmin edilen medyan brüt su potansiyellerinin referans dönemi medyan
değerine göre durumu karşılaştırılmıştır. Buna göre, HadGEM2-ES iklim modeli
çıktılarına dayalı hidrolojik modelleme ile 2015-2100 dönemindeki 3 alt dönem için
medyan brüt su potansiyellerinin, referans dönemi medyan değerine göre %40-45
azalacağını tahmin edilmektedir. Aynı şartlarda MPI-MSM-MR iklim modeli
çıktılarıyla gerçekleştirilen hidrolojik model projeksiyonlarından elde edilen medyan
brüt su potansiyeli azalma oranının %15-20 aralığında kalacağı tahmin edilmektedir.
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Şekil 43 Türkiye Geneli için İklim Projeksiyonları Senaryolarına göre Brüt ve Net Su
Potansiyellerinin 30’ar Yıllık Karşılaştırılması
Türkiye’de akarsu havzalarının 2015-2100 dönemi için net su açığı/fazlası
durumu tematik harita formatında üç model ve iki senaryo için ayrı ayrı hazırlanmış
olup, örnek olarak MPI-ESM-MR modeli RCP4.5 senaryosu Şekil 44, Şekil 45 ve Şekil
46 ile sunulmaktadır. Su fazlası/açığını gösteren tematik haritalar, gelecekte komşu
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havzalar arasında olası su transferini belirleme amacıyla da kullanılabilecektir. Bütün
dönemlerde en kayda değer su açığının gözlendiği havzalar ise genel itibariyle Fırat
Dicle ve Konya Kapalı Havzalarıdır.
HadGEM2-ES modeli RCP4.5 senaryosuna göre, tüm dönemlerde su fazlası
olan havzalar Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzaları olarak gözükmektedir. Benzer
şekilde tüm projeksiyon dönemlerinde Marmara, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Karadeniz,
Yeşilırmak, Antalya, Aras ve Van Gölü Havzalarında da öngörülen net su miktarının
tahmini su kullanımları için yeterli olduğu gözlenmiştir. Fırat-Dicle Havzası’nda
projeksiyon dönemi başlangıcından itibaren, Doğu Akdeniz ve Konya Kapalı
Havzalarında ise, özellikle 2041-2100 döneminde (tedbir alınmadığı takdirde) hissedilir
derecede su açığı yaşanması muhtemeldir. Geriye kalan diğer havzalarda, tüm
dönemlerde düşük mertebede su açıkları gözlenebilecektir. Ülke genelinde su
mevcudiyeti açısından en kritik 30 yıllık projeksiyon dönemi, 2041-2070 arası (orta
dönem) olarak göze çarpmaktadır. HadGEM2-ES iklim modelinin RCP8.5 senaryoları,
RCP4.5 senaryoları ile büyük ölçüde paralel sonuçlar vermekte olup, daha kritik iklim
şartlarını gösterdiğinden, havzalar genelinde göreceli olarak bir miktar daha fazla su
açığına işaret etmektedir.
MPI-ESM-MR modeli genel olarak HadGEM2-ES modeline göre havzalarda
nispi olarak daha fazla su olacağına işaret etmektedir. Buna göre, yukarıda da tariflenen
kayda değer ölçekte su fazlası olması beklenen, Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzalarına
ilaveten, Batı Karadeniz ve Yeşilırmak Havzalarında da büyük oranda su fazlası olacağı
tahmin edilmektedir. Öte yandan, yine su açığı olması muhtemel Fırat-Dicle, Konya
Kapalı ve Doğu Akdeniz Havzaları modelin bu senaryosunda öne çıkmaktadır. Tüm
projeksiyon dönemleri boyunca yine Marmara, Kuzey Ege, Susurluk, Sakarya,
Kızılırmak, Aras ve Van Gölü Havzaları, tüm kullanımlar ve tahsisler için yeterli suyun
olması beklenen havzalardır. MPI-ESM-MR modeli RCP8.5 senaryosu RCP4.5
senaryosu ile büyük ölçüde paralellik arz etmekle birlikte, 2071-2100 dönemi için Doğu
Akdeniz Havzası için tahmin ettiği büyük ölçekli su açığı dışında genel itibariyle çok
kritik sonuçlar üretmemiştir. Ayrıca söz konusu senaryo yine sadece 2071-2100
döneminde Büyük Menderes ve Seyhan Havzaları için kayda değer ölçüde artan su
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açıklarına işaret etmektedir. Diğer iklim modeli olan CNRM-CM5.1 tahminleri, MPIESM-MR modeli çıktılarına oldukça yakın sonuçlar üretmiştir.

Şekil 44 2015-2040 dönemi için Havza Bazlı Su Fazlası/Açığını Gösterir Tematik
Harita1 (MPI-ESM-MR RCP4.5) (SYGM,2016)

Şekil 45 2041-2070 dönemi için Havza Bazlı Su Fazlası/Açığını Gösterir Tematik
Harita1 (MPI-ESM-MR RCP4.5) (SYGM,2016)

1
Fırat Nehri Havzası için mansap ülkelerine su bırakma taahhüttü olan 500 m 3/s dikkate alınmıştır. Dicle Nehri Havzası
için mansaba bırakılan 2011-2015 yılları arası ortalama debi değeri 342 m3/s dikkate alınmıştır.
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Şekil 46 2071-2100 dönemi için Havza Bazlı Su Fazlası/Açığını Gösterir Tematik
Harita2 (MPI-ESM-MR RCP4.5) (SYGM,2016)
Türkiye’nin Fırat-Dicle Havzasından mansap ülkelerine su bırakmayı taahhüt
ettiği miktarlar da tematik haritalarda dikkate alınmıştır. Her üç model çıktıları, FıratDicle havzasında 2015 -2100 döneminde 2-12 milyar m3/yıl’a ulaşan mertebelerde su
açığının beklendiğini göstermektedir. Bu veriler, Türkiye’nin daha önce havzadan
mansap ülkelerine bırakmayı deklare ettiği su miktarları ile ilgili yeni bir değerlendirme
yapması gerektiğini ortaya koymaktadır.
İklim değişikliğinin Türkiye sucul ekosistemlerine (deniz ve iç su) diğer bir
etkisi de sucul istila tehdididir. 1728 kadar omurgalı türüne sahip Türkiye, sucul
biyoçeşitlilik ve endemizm açısından önemli bir noktadır (Karataş vd., 2021).
Günümüzde 402 tatlı su ve 530 deniz balığı Türkiye ihtiyofaunasını oluşturmaktadır ve
bunların sırasıyla %40 ile %13.1’i endemiktir (Karataş vd., 2021). Bugüne kadar
Türkiye sucul ekosistemlerinde toplam 123 Yabancı/İstilacı tür (90 deniz balığı türü, 33
tatlısubalığı türü) bulunduğu rapor edilmiştir (Karataş vd., 2021). En önemli etkilerden
biri olan iklim değişikliğinin (küresel ısınma), Yabancı/İstilacı türlerin yayılmasını,
yerleşmesini ve sonuç olarak etkisini en üst düzeyde kolaylaştırabileceği artık çok iyi
bilinmektedir (Lavergne vd., 2010).
2
Fırat Nehri Havzası için mansap ülkelerine su bırakma taahhüttü olan 500 m 3/s dikkate alınmıştır. Dicle Nehri Havzası
için mansaba bırakılan 2011-2015 yılları arası ortalama debi değeri 342 m3/s dikkate alınmıştır.
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8. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SEKTÖRLERE ETKİSİ
İklim değişikliği yatay bir sektör olup, tüm sektörlerle etkileşim halindedir.
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda dünyada ortak bir
anlayışla kabul gören yönetim sistemi, bütünleşik (entegre) havza yönetimidir ve
uygulama ölçeği olarak da sınırları hidrolojik sınırlarla belirlenen havza yapısı olarak
seçilmiştir.
Havza özelinde su, çeşitli sektörler tarafından kullanılmaktadır. Bunlar başta
içme ve kullanma suyu temini olmak üzere, tarımsal sulama suyu temini, sanayi su
ihtiyacı ve ekosistem hizmetleri için gereken su olarak sayılabilir. Bunun yanı sıra;
unutulmamalıdır ki, her havzanın kendine özel karakteristiği nedeniyle ulaşılabilir
suyun havzadaki dağılımı ve dolayısıyla sektörlerin ihtiyacı havzadan havzaya
değişiklik gösterir. İleride sektörler arası dağılımın iklim değişikliği etkisi ile değişmesi
de beklenmektedir. Dolayısıyla; havzanın kendine has durumunun belirlenmesi,
kaynakların korunması ve sürdürülebilir su kullanımını sağlamak adına havzalarda su
kaynaklarına ihtiyaç duyan sektörler temel alınarak ‘Etkilenebilirlik Analizi’
(Vulnerability Analysis) çalışmaları yapmakta büyük yarar vardır.
Etkilenebilirlik çeşitli araştırma grupları tarafından değişik yollarla ifade
edilmekte ve ölçülmektedir. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılanlar; gıda
güvenliği, doğal afetler, doğal afetlere karşı risk yönetimi, halk sağlığı ve iklim
değişikliğidir.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre etkilenebilirlik, herhangi bir
sistem üzerinde birçok dış etkenle oluşturulan bir seri stres unsurunun oluşturduğu
olumsuz etkilerin beklenen olası etki düzeyinin bütünleşik bir ölçüsüdür şeklinde
tanımlanmaktadır.
IPCC, iklim değişikliğinden etkilenebilirliği üç unsurun bir fonksiyonu olarak
tanımlar. Bunlar;
1. İklim değişikliğinin etkilerine maruz kalma türleri ve boyutu,
2. Hedef sistemlerin, belirli düzeyde maruz kalma duyarlılığı,

İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

118

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT
ÇALIŞMA GRUBU

3. Hedef sistemin başa çıkma veya uyum sağlama kapasitesidir.
8.1.
Etkilenebilirlik
Bir sistemin maruz kaldığı ve başa çıkamadığı olumsuz yönde iklim değişikliği
etkilerinin gözlenme düzeyidir ki; buna iklim değişkenliği ve ekstrem hava koşulları da
dahil edilmektedir. Etkilenebilirlik; sistemin karakteri, büyüklüğü, iklim değişikliği hızı
ve değişimi ile sistemin maruz kaldığı duruma karşı duyarlılığı ve uyum kapasitesinin
bir fonksiyonudur (IPPC, 2007), (IPCC, 2013).
8.2.
Maruz Kalma
Aşırı hava olayları dâhil olmak üzere iklim değişkenliğindeki değişiklikler veya
ortalama iklim şartlarındaki değişiklik hızları gibi incelenen sistemin dışındaki unsurları
belirtir. Bazı durumlarda yüksek düzeyde maruz kalma durumları gözlemlenir. Ancak
bunların etkisi, yüksek uyum sağlama kapasitesi ile bertaraf edilebilir ve sonuçta daha
düşük etkilenebilirlik değerleri elde edilir.
8.3.
Uyum Kapasitesi
Sistemin iklim değişikliği (iklim değişimi ve ekstrem hava koşuları da dahil
olmak üzere) ile karşılaşabileceği tüm olası zararlarını yatıştırmak ve azaltmak ile olası
sonuçların etkileri ile başa çıkma kapasitesidir (IPPC, 2007), (IPCC, 2013).
İklim etkisi doğal ve insan eliyle oluşturulmuş her türlü yapay sistemler
üzerindeki iklim değişikliği etkileridir. Uyum bağlamında olası etkiler ve kalıcı etkiler
ayırt edilebilir (IPPC, 2007), (IPCC, 2013).
8.4.
Duyarlılık
Bir sistemin iklim değişikliği veya değişimi ile maruz kaldığı durum karşısında
olumlu veya olumsuz etkilenmesinin derecesini ifade eder. Etkilenme direk (örneğin,
sıcaklıktaki ortalama, aralık değer veya değişkenlik karşısında ürün verimindeki
değişim) olabileceği gibi dolaylı da (örneğin, deniz suyu seviye yükselmesiyle kıyısal
taşkınlardaki sıklığın artmasının yola açtığı zararlar) olabilir (IPPC, 2007), (IPCC,
2013).
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Şekil 47 Sektörel Etkilenebilirlik Analizi Şematik Gösterimi
8.5.
Verimlilik
Bir sistemin iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyacı karşılamadaki
derecesini ifade eder. Örnek olarak, azalan su kaynakları ve artan temiz su ihtiyacına
bağlı olarak arıtma tesislerindeki ünitelerin verimlerinin yeterli olmaması enerji
sarfiyatlarını arttırabileceği gibi aynı zamanda çevresel olumsuz yan etkileri de
arttırabilmektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğine bağlı olarak yüksek verime sahip
mühendislik tasarımlarına ve bu tasarımların sahada kullanılmasına ihtiyaç vardır.
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9. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM
İklim

değişikliğiyle

mücadele

çalışmaları

temel

olarak

2

eksende

yürütülmektedir. Birincisi sera gazı salımlarının azaltılması ve sera gazı yutak
alanlarının geliştirilmesi, diğeri ise iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele
etmek, fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin geliştirilmesi,
güçlendirilmesive uygulanması süreci yani “uyum” sürecidir.
İklim değişikliğine uyum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi kapsamında da göz önünde bulundurulmuş ve Sözleşmenin “İlkeler”
konusundaki Madde 3’ün 3. paragrafında; “Taraflar, iklim değişikliğinin nedenlerini
önceden tahmin etmek, önlemek veya en aza indirmek ve zararlı etkilerini azaltmak için
önleyici önlemler almalıdır.” denilmektedir.
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara
genel anlamda uyum çalışmaları denir (Dünya Bankası Raporu, 2010). Bir diğer deyişle
iklim değişikliğine uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek,
fayda sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi
ve uygulanması sürecidir (IPCC, 2007)
İklim değişikliğine uyum konusunun önemi, iklim değişikliği etkilerinin ne
yaparsak yapalım devam edeceği gerçeğinden doğmuştur. İklim değişikliğine neden
olan faktörleri (sera gazı salımları, ormansızlaşma vb.) şu anda ortadan kaldırsak bile
etkileri devam edecektir. Bu yüzden iklimi değiştiremeyeceğimize göre, kendimizi
değişen iklime uydurmak zorundayız.
Benzer şeklide; AÇA Genel Müdürü Jacqueline McGlade ‘İklim değişikliği
dünyanın bir gerçeği ve bu değişikliğin hızı ve boyutu gün geçtikçe daha çok ortaya
çıkıyor. Bu, haneler de dâhil olmak üzere, ekonominin her kesiminin bu değişime uyum
sağlaması ve emisyonlarını azaltması anlamına gelmektedir” demektedir.
Ayrıca IPCC 4. Değerlendirme Raporunda sera gazı salımlarının azaltılması ve
etkilere uyum önlemlerinin ekonomik maliyeti, iklim değişikliğinin vereceği zararın
maliyetinden çok daha düşük olacaktır tespiti mevcuttur. (IPCC, 2007a).
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Uyum faaliyetlerinin belirlenmesi çalışmasında öncelikle Avrupa Birliği’nde
(AB) geliştirilen stratejiler, temel başlıklarda kronolojik olarak tanımlanmıştır. 2007
yılında AB komisyonu tarafından hazırlanmış ilk resmi belge olan Yeşil Kitap, başta
Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerinin iklim değişikliğinden etkilenecek
bölgelerinde hazırlıklı olunmasını, ana uyum faaliyetleri için toplumsal düzeyde
önceliklerin belirlenmesini ve kısa vadede alınacak önlemlerin tespitini şart
koşmaktadır. Belgede, ağırlıklı olarak ilgili mevzuat, mevzuatın uygulanması ve
uygulama sürecinde kullanılabilecek fonlar açıklanmıştır.
Yeşil Kitabın akabinde AB komisyonu tarafından 2009’da Beyaz Kitap
çıkarılmıştır. Bu belgenin amacı, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için
temel bir çerçeve oluşturmak ve AB ülkelerinin bu çerçeve kapsamında birlikte hareket
etmesini sağlamaktır. Belgede, iklim değişikliğine karşı hassasiyeti düşürecek şekilde,
tarım, biyo-çeşitlilik, kıyı ekosistemleri gibi Avrupa’nın önemli sektörlerinin
dirençliliğini arttırmanın temel yolları açıklanmaktadır. Daha sonra, uyum faaliyetleri
kapsamında oluşturulan AB uyum stratejisi, Avrupa Komisyonu tarafından İklim
Değişikliğine Uyumda Avrupa Stratejisi başlığı altında 2013’de yayınlanmıştır. Bu
stratejinin de temel amacı, mevcut ve gelecekteki iklim değişikliği etkilerine karşı
Avrupa’nın hazırlıklı olmasını sağlayacak mekanizmaları vakitlice oluşturmaktır.
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi 2013 yılında, 2020 yılına dek ulaşılması
istenilen uyum hedeflerini de belirlemiştir.
İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında uyum faaliyetleri tüm dünyada
günden güne önem kazanmaktadır. Uyum faaliyetleri belirlenirken ve uygulanırken
gerek bölgesel, gerek ulusal düzeydeki planlama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken
pek çok husus vardır. Uyum faaliyetlerinin planlamasından önce etkilenebilirlik
analizleri

sektörler

önceliklendirilmelidir.

özelinde
Ülke

yapılmalı
düzeyinde

ve

özellikle

yapılan

bütün

alarm

veren

politika

ve

sektörler
planlama

çalışmalarında iklim değişikliğinin etkileri göz önünde bulundurulmalıdır.
İklim değişikliğine uyum ve afet riskinin azaltılması, artan aşırı/ekstrem iklim
olaylarının belirsizliği, ani değişiklikler ve farklı coğrafi ölçeklerdeki basamaklı
etkilerle cevap bulmada kısa ve uzun vadeli çözümler arasındaki dengeyi sağlamak için
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sektörler arası kapasite geliştirme ve yine sektörler arası bütünleşmiş bir yaklaşım
gerekmektedir (IPCC, 2019). Aşırı/ekstrem iklim olaylarının ve ani iklim değişikliklerin
etkisinden kaynaklanan riskin sınırlandırılması, iyi koordine edilmiş iklimden etkilenen
sektörlerin ve afet yönetimiyle ilgili kurumların ortak çalışmaları başarılı bir şekilde
sistem dinamiğine uyum sağlamaya yol açtığı bilinmektedir. Afet Risk Yönetimi (ARY)
ve iklim değişikliğine uyumun başarılı entegrasyonu, savunmasız grup ve sektörlerin
güçlendirilmesi ve hükümet kararlarının hesap verebilirliği dahil olmak üzere
dönüştürücü yönetim ve iklim değişimine dayanıklı kalkınma yolları ile teşvik ve
takviye edilmelidir.
Gelecekteki su yönetimi zorluklarının belirsizliğini yönetmek için temel
planlama prensibi uyum sağlama fikrinin uygulanmasındadır. Bu nedenle sistemde
esneklik yaratan çözümler son yıllarda tercih edilmektedir. Risk yönetimindeki amaç
sistem dinamiklerini ve belirsizliği ortadan kaldırmak veya en aza indirmek değil, farklı
koşullar ve yüksek belirsizlik altında sistem performansını sağlayan veya sabit tutan
planlar oluşturmak olmalıdır. İklim değişikliğinin su temini ve kontrolü ile ilgili
yönetim zorlukları dünya çapında hissedilmektedir. Avrupa Yeşil Anlaşması, Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması gibi politikalar
tarafından benimsenen, Doğa Temelli Çözümler (DTÇ) [Nature Based Solutions
(NBS)] ve Doğa ile Yapım (DiY) [Build with Nature (BwN)] yaklaşımı üzerinde
giderek artan bir görüş birliği vardır. Bununla birlikte, geleneksel bir 'gri' altyapı
çözümü yerine DiY uygulaması seçimi, DiY’in performansında ve uygulanmasında
algılanan daha fazla belirsizlik nedeniyle engellenmektedir. Fakat DiY uygulamasının
ortak yararları iyi belgelenmiştir IPCC (2019) ve gittikçe artan bir uygulama kütlesi
hem günlük hem de aşırı koşullar altında DiY’in değerini ve işleyişini sergilemektedir.
Tasarım zamanı ufukları açısından (örneğin 20 veya daha fazla yıl) uygun maliyetli
görünen geleneksel ‘gri’ çözümler, aslında bu zaman dilimlerinin çok ötesinde yerinde
kalır ve sistemin dayanıklılığı azaltacak ve boşa harcanmış bir yatırım haline dönüşür.
Gelecekteki uyum olanakları açısından ise önemli ölçüde 'pişmanlığa' yol açacak
şekilde kalıcı olarak sistemin davranışını değiştirir veya sınırlar. DiY uygulaması ise
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hedefi izleme ve hedefe uyumlu tasarım prensibi ile bu kalıcı sistemik engelleri
oluşturmaz.
DiY çözümü ile ilgili belirsizlik kaynakları genellikle sorunun gelecekteki
durumuna ilişkin tahminlerle ilgili belirsizlik kaynaklarından daha yönetilebilir
belirsizlik kaynağıdır. Örneğin, 'deniz seviyesinde üzün bir sürede ne kadar yükselme
beklenebilir' sorusuyla ilgili belirsizlik, çözümün kendisiyle ilgili belirsizliklerden
bağımsız olarak ele alınması gerekir ve bu soruya cevabın kendisi önemli bir belirsizlik
ihtiva eder. Halbuki aynı zaman süreci içindeki DiY uygulamasındaki çözüme adım
adım yaklaşma prensibi çözüm süreci içindeki belirsizliği azaltır. DiY çözümlerinde
belirsizliklerle çalışmak için dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
i.

Eldeki sorun ve çözümle ilgili belirsizliğin tüm boyutlarının tanımlanması ilk
adımdır. Bu DiY uygulamasının performansının ölçümünde kullanılır.

ii.

Uzun süreli çözümlerde kısa süreli uyum çalışmaları, gelecekteki belirsiz
sorunlarının azaltılmasının anahtarıdır.

iii.

DiY uygulamasındaki hedefli izleme ve bu hedefe uyum tasarımları, DiY
çözümlerinin yönetimindeki esas prensiptir.

iv.

Altı etkinleştiriciden oluşan bir araç seti, DiY uygulanmasına yardımcı olur.
DiY uygulamasının dinamik ve uyarlanabilir karakteri esnek bir planlama ve

yönetime izin verir. Bunun için uyarlanabilir bir izleme ve bakım çerçevesi
belirlenmelidir. Bu yinelemeli izleme ve bakım döngüsü, hedeflenen izlemeyi ve
ardından yeniden yapılandırmayı gerektirir. Bu süreç DiY uygulamasının ayrılmaz bir
parçasıdır ve sistem analizi modellerini gereksindirir. Son yıllardaki en etkili risk
yönetimi stratejisi DiY prensiplerine uygun bir saha çalışması olan erken uyarı
sistemlerinin geliştirilmesi olmuştur. Bu sistemlerin ise ekstrem iklim olaylarının
değişken doğasına uyum sağlayamadığı bilinmektedir. Bu konu su havzalarında kurulan
izleme sistemlerinde optimizasyon ve yapay zekâ uygulamalarının kullanılmasını
gerektiren çalışmalara öncelik verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Telci et al.,
2009; Aral et al., 2010; Telci et al., 2011; Chuljin et al., 2013; Aral ve Nam, 2015).
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Tüm belirsizlikler göz önüne alındığında, belirsizlikleri göz ardı ederek
sektörlerin ve kurumların tanıdık ve alışılmış ‘tahmin-ve-plan’ uygulamalarına tutunma
arzusu olabilir. Bununla birlikte, DiY prensiplerini kullanarak belirsiz bağlantılarını
belirlemek ve yönetmek, uzun vadede en sürdürülebilir, dayanıklı ve geleceğe yönelik
bir yaklaşımdır.
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10. SU KAYNAKLARINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM
Su kaynakları büyük ve önemli bir ölçekte iklim değişikliğinin olumsuz
etkilerine maruz kalacak olup su kullanan, suya bağlı pek çok sektör de dolaylı olarak
iklim değişikliğinden etkilenecektir. Bu nedenle su yönetiminde iklim değişikliğine
uyum planlamaları ve uygulamaları büyük önem ve öncelik arz etmektedir. Su en fazla
tarım, sanayi ve enerji üretiminde kullanılmaktadır. Sıcaklık ve nüfus artışına bağlı
olarak suya olan küresel talebin artması, su konusunda etkin bir talep yönetimi ve
politikalarının gerçekleştirilmesini zorunlu hale getirmektedir (Bayraç ve Doğan, 2016).
Su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetleri çok yönlü faaliyetler olup
iklim değişikliğine uyumla birlikte başka maksatlara da hizmet etmektedir.
Su kaynakları üzerindeki baskılara, iklim değişikliği gibi küresel bir boyutun da
eklenmesiyle, su kaynaklarının yönetimi ve planlanmasında su arzına yönelik
mühendislik çözümlerinin yanı sıra, talep (kullanım ve tüketim) odaklı yöntemlerin ve
araçların geliştirilmesi de önem kazanmıştır.
Bu durum su kaynaklarının kullanımında “verimliliğin arttırılması” amacına
yönelik çalışmaları da gündeme getirmiştir. Su kullanımında verimlilik ve tasarruf
sağlamak üzere alternatif su kaynaklarının devreye sokulması (arıtılmış suyun yeniden
kullanımı, deniz suyunun arıtımı, yağmur suyu hasadı, gri suyun yeniden kullanımı
gibi), su şebekesindeki fiziksel kaçakları azaltmak, yeni teknolojilerin yardımıyla az su
kullanımı sağlayan ürünlerin geliştirilmesi (tuvalet rezervuarları, akıllı musluklar, damla
sulama sistemleri gibi), yaygın olarak tavsiye edilen yöntemlerdir.
Bu bölümde su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetlerine
değinilecektir. Su Kaynaklarında uyum faaliyetlerinin bazıları şu şekilde listelenebilir.


Kayıp kaçakların azaltılması.



Yağmur sularının sulama suyu olarak kullanımı maksatlı biriktirilmesi.



Gri suyun arıtıldıktan sonra evsel, sulama ve/veya endüstriyel maksatlı
kullanılması.
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İklim değişikliğine hassas olan yeraltı sularının bulunduğu bölgelerin
haritalandırılması.



İklim değişikliğine hassas olan yüzeysel sularının bulunduğu bölgelerin
haritalandırılması.



Aktif yeraltı suyu kaynağı yönetimi koşullarının gözden geçirilmesi.



Geçmiş gözlemlere dayanarak iklim değişkenlerinin düşük akış olan bölgelere
etkisinin değerlendirilmesi.



İklim-hidroloji modelleri geliştirilip, hidrolojik döngü ve aşırı (ekstrem) doğa
olayları için güvenilir tahminlerin yapılması.



Su yönetimi ve
değerlendirilmesi.



İklim değişikliği göstergelerinin belirlenmesi, su potansiyeline göre sektörel
analizlerin yapılması.



Öngörülen iklim değişikliği etkilerinin su kaynakları üzerindeki etkilerinin
azaltılması adına kanun ve yönetmeliklerin geliştirilmesi.



İklim değişikliğinin sınır aşan akarsu havzaları üzerindeki etkilerinin özel olarak
araştırılması.

hidrolojik

senaryoların

önümüzdeki

yüzyıla

göre

10.1.
Kayıp/Kaçak (Gelir Getirmeyen Su) Oranlarının Azaltılması
İçme suyu dağıtım şebekelerindeki toplam su kayıpları, fiziki kayıplar ve idari
kayıplar olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Toplam su kayıpları, fiziki ve idari su
kayıplarının toplamını ifade eder.
Fiziki ve idari su kayıplarının, toplam su kayıpları içindeki payları, ülkeden
ülkeye büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Örnek olarak, bazı Afrika kıtası
ülkelerinde izinsiz su tüketiminin yüksek olmasından dolayı idari su kayıplarının toplam
su kayıplarına oranı diğer ülkelere göre daha yüksektir. Genel olarak, toplam su
kayıplarının yaklaşık %60’lık kısmı fiziki su kayıpları ve yaklaşık %40’lık kısmı da
idari su kayıplarından oluşmaktadır. Ülkemizde genellikle fiziki su kayıpları, idari su
kayıplarından daha fazladır.
10.2.

Yağmur Suyu Hasadı
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Yağmur suyu toplama sistemleri, günümüzde dünyanın birçok ülkesinde
uygulanıyor olmasına rağmen, su sıkıntısı çeken ülkeler kategorisinde yer alan
ülkemizde, bu konu ile ilgili gelişmelerin henüz yeterli olduğu söylenemez. Oysa
geleneksel yapılarımızda yağış sularının uygun mevsimlerde toplanıp, gereksinim
duyulduğu zamanlarda kullanılması gibi çözümlerin yaygın olarak uygulanmış olduğu
bilinmektedir. Tarihi yapıların çevresinde mutlaka su kuyuları bulunmaktadır;
geleneksel konutlarda da su kuyularının yanında yağmur suyunu toplama maksatlı
sarnıç kullanımı oldukça yaygındır. Ancak ülkemiz topraklarında yüzyıllardır
sürdürülen yağmur suyunun toplanması uygulaması, gelişen teknoloji ve yaşam
koşullarına paralel olarak günümüz yapılarında varlığını yitirmiştir. Dünyanın ve
ülkemizin son yıllarda sıkça karşılaştığı susuzluk sorunu, yapılarımızdaki bu geleneksel
uygulamaların yeniden gündeme getirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır (Tanık vd., 2015).
Bölgesel anlamda ve/veya kırsal alanlardaki su tüketiminin azaltılması, tarımsal
sulama bağlamında ve daha geniş ölçekte, su hasadı teknikleri ile gerçekleştirilmektedir.
Kentsel alanlarındaki yağmur suyu toplanması ise yerleşimlerin bazı su ihtiyaçlarına
cevap verebildiğinden evsel su kullanımına ciddi oranda katkı sağlanmaktadır.
Dolayısıyla yağmur suyu hasadı 2 farklı alan boyutunda ele alınmalıdır.
10.2.1. Bölgesel Su Hasadı
Bölgesel anlamda su tüketimini azaltmanın yollarından biri de bölgesel su
hasadıdır. Geleneksel sulama yöntemlerinin yerine Su Hasat Yöntemleri (SHY), artık
günümüzde daha da tercih edilir hale gelmektedir. Bu yöntemler yağış sularını toprağa
girmeden yüzeysel akış veya taşkın formunda toplamayı esas alır. Su hasadı yapıları,
yetersiz yağış ve bu yağışın düzensiz dağılımı nedeniyle, su eksikliğinin yaygın olduğu
kurak ve yarı kurak alanlarda, ürün alamama riskini düşürerek ve ürün rekoltesini
artırarak, işlenebilir alanların üretkenliğini artırma potansiyeline sahiptir. Ayrıca
yağmurun düştüğü yerde tutulması ve toprak profilinde depolanması şeklinde de su
hasadı teknikleri uygulanmaktadır (Örs vd, 2011). Su hasadı teknikleri, toprak erozyonu
ve sedimentasyonu azaltma ile toprakta su depolanması ve toprak verimliliğini artırma
amacıyla uzun zamandır kullanılmaktadır. Su hasadı teknikleri, işlenen tarım
alanlarında uygulanırken; su hasadı yapıları, doğal ve ormanlık alanlardan gelen yüzey
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akışının depolanması ve tarım alanlarında kullanılması şeklinde uygulandığı gibi,
topografik yapının ve yerleşim yerlerinin uygunluğu çerçevesinde çeşitli açık kanal
yapıları ile gölet, lagün gibi rekreasyon alanlarının oluşturulmasında da başarılı bir
şekilde kullanılabilir. Böylelikle bölgesel anlamda su tüketiminde büyük oranda tasarruf
sağlanır.
Su hasadı teknikleri 4 ana grup altında incelenmektedir (Timur, 2012).
1. Çatı yüzeyinden su hasadı,
2. Mikro-havza su hasadı,
3. Makro-havza su hasadı,
4. Taşkın hasadı.
Su hasadı yapılması düşünülen arazide, iklim-toprak-arazi örtüsü ve alan
kullanım maksatları dikkate alınarak bir peyzaj planlaması gerekmektedir (Sert, 2013).
Peyzaj tasarımında ilk dikkate alınması gereken doğal tür kullanımıdır. Bu çalışmada,
bölgesel anlamda yağmur suyu hasadı yöntemlerinin özellikle tarımsal ve yeşil alan
sulaması maksatlı kullanılması ile su tüketiminde azalma sağlanması ön plana
çıkmaktadır.
10.2.2. Kentsel Yağmur Suyu Hasadı
Binaların çatılarından yağmur suyu toplanması, şebeke suyu kullanımını
azaltacaktır.

Yağmur

suyu

toplama

sistemlerinin

ülkemizde

de

yeniden

yaygınlaştırılması, öncelikle yapı sektöründe çalışanların bu konuda bilinçlendirilmeleri
ve bu uygulamaların önemi ve faydalarının yeterince tanıtılması ile mümkündür.
Günümüzde, önemli miktarlara ulaşan sulama suyu ihtiyacı için genellikle içilebilir
şebeke sularının kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir
kayıptır. Bunun için bazı toplu konut alanlarında, arıtılmış atıksuların yeniden
kullanılma çabaları olsa da, bunlar henüz yetersiz kalmaktadır. Oysa diğer etkin su
uygulamalarıyla birlikte, yağış bakımından uygun bölgelerde yağmur suyu toplama
sistemlerinin kullanılmasıyla çok yönlü yararların sağlanacağı açıktır.

10.3.

Evsel Atıksuların Geri Kazanımı
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Arıtılmış atıksuların tarımsal sulama, sanayi, akifer besleme ve tuvalet sifon
suyu, yeşil alan sulaması vb. maksatlı yeniden kullanımı, dünyada giderek
yaygınlaşmaktadır. Bazı ülkelerde arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranı %80’lere
ulaşmıştır. Bu itibarla konu ülkemiz açısından da büyük önem taşımaktadır (Tanık vd.,
2015).
Arıtılmış atıksular yoğun olarak arazi sulama ve yeraltı suyunu beslemede
kullanılabilmektedir. Atıksuların araziye verilmesi, sadece sıcak ve kuru iklimlere
mahsus bir uygulama olmayıp belirli şartların sağlanması durumunda yaygın biçimde
tercih edilmektedir. Arıtılmış atıksuların araziye verilmesi işlemleri; şehir içi yeşil alan
sulaması, tarımsal ürünlerin sulanması ve yeraltı suyu beslemesi olmak üzere üç ana
grupta incelenebilir (Arceivala, 2002).
Su kullanılan alanların kendilerine özgü kalite gereksinimleri bulunmaktadır. Bu
yüzden dolayı gri su geri kazanım sisteminden elde edilen suyun kullanılacağı yerin
standartlarına uygun olması gerekmektedir. Genel olarak işlemden geçmiş gri sudan
elde edilmiş kullanım suyu, hijyenik ve mikrobiyolojik olarak güvenilir, renksiz ve
bütünüyle katı atıklardan arındırılmış olmalıdır. Arıtılan gri su saklanmaya başladıktan
birkaç gün sonrada koku oluşmamalıdır. Henüz kullanım suyunun kalitesi konusunda ve
işletmelerin çalışmalarını düzenleyen kanuni yönetmelikler olmadığından dolayı, gri su
geri kazanım sistemini imal eden firmalardan arıtılan gri suyun kalitesine dair yazılı
olarak garanti istenmesi önerilir (USEPA,1995).
10.4.
Gri Suyun Yeniden Kullanımı
Duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen
az kirlenmiş evsel atık suya “gri su” denir. Kısaca evsel atık suyun, siyah su
(tuvaletlerden gelen ve foseptik atığı içeren su) içermeyen kısmıdır. Gri su atık sular
içinde en büyük orana sahiptir. Genellikle evsel atık suyun %60 ’ını oluşturur (WWF,
2014).
10.5.
Verimli Sulama Teknikleri
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de suyun en çok tüketildiği sektör tarımsal
sulamadır. Ülkemizde kullanılan toplam suyun %77’i sulamada, %15–20’si içmekullanma suyunda, %10–15’i ise sanayide kullanılmaktadır. Mevcut durumda
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ülkemizde yılda yaklaşık 44.25 milyar m³ sulama suyu kullanılırken 2030 yılına kadar
bunun neredeyse iki katına (70–75 milyar m³) çıkması beklenmektedir.
Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar (783.577 km²) olup, tarım arazileri bu
alanın yaklaşık üçte biri yani 28 milyon hektar mertebesindedir.
Değerlendirmesi yapılan yaklaşık 2,1 milyon hektar alandaki sonuçlara göre
mevcut sulanan alanın %81’inde yüzeysel sulama metotları (salma sulama, karık, tava
v.b) kullanılarak sulama yapılmaktadır (DSİ, 2011). Geri kalan kısımda basınçlı sulama
(yağmurlama ve damla) yapılmaktadır. Ayrıca sulu tarım ile gayri safi milli zirai gelirin
beş kat arttığı düşünülmektedir. Sulama öncesi projesiz durumda ortalama gayri safi
milli zirai gelir 112 TL/da iken, sulama sonrasında bu gelirin 655 TL/da olduğu
hesaplanmaktadır.
Su kaynağı kullanım durumuna göre bir ayrım yapıldığında ise, toplam
sulamalar içinde %80 yüzeysel su kullanan sulamaların; %66 oranında cazibeli, %14
oranında ise pompajlı olduğu görülmektedir. Yeraltı suyunu kullanan sulamaların bütün
sulamalara oranı ise %20 mertebesindedir. Yeraltı suları Konya Kapalı Havzası başta
olmak üzere birçok havzada yeterince kontrol sağlanamadan tarımsal sulama için
kullanılmaktadır.
Ülkemizde sulama şebekesindeki (kanal ve kanalet) sızma, buharlaşma ve
işletme kayıpları ile eksik ve yanlış uygulamalar göz önüne alındığında uzun yıllar
ortalaması sulama randımanının yaklaşık %48 civarında olduğu bilinmektedir. Bir
başka ifadeyle, bitkinin ihtiyacı olan 1 m³ suyu verebilmek için 2 m³ su
kullanılmaktadır. Bu durum; “sonlu bir kaynak” olan suyun boşa harcanmasına hem de
dağıtım ve drenaj şebekelerinin daha büyük kapasiteli olarak inşa edilmesine ve daha
fazla enerji kullanımına, dolayısıyla maliyetin artmasına sebep olmaktadır.
Suyun tarım sektöründe kullanımı ile ilgili sorunlar tek bir çözüme
indirgenemeyecek kadar karmaşık ve çok boyutludur. Bu karmaşık meselelerin çözümü
ise ancak bütüncül ve yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilmesi ile mümkündür.
Tarım sektöründe ekim- dikim zamanlarının kaydırılması, gün içinde sulama
yapılacak saatlerin buharlaşmadan kaynaklı su kayıplarının en aza indirilecek şekilde
yapılması gerekmektedir.
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Yeraltı suyu sulama tesislerinin açık sistemden kapalı sisteme dönüştürülmesi
çalışmaları devam etmektedir. Son yirmi yıldır bütün tahsisler damlama veya
yağmurlama sulama modüllerine göre yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda açık kanal
sulama yapan sulama kooperatiflerinin kapalı sistemlere dönüştürülmesi çalışmaları da
İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri veya İl Özel İdarelerine ödenek aktarılması
yoluyla, dolaylı olarak DSİ tarafından yapılmaya devam edilmektedir. Aşağıda verilen
şekilde de görüldüğü üzere, 2020 sonu itibariyle sulama kooperatiflerinde basınçlı
sistem sulama oranı yaklaşık %61 dir.

307141 ha
61%

Açık kanal (ha)

192374 ha
39%

Kapalı sistem (ha)

Şekil 48 Açık ve kapalı sulama sistemleri (DSİ, 2020)
10.5.1. Damla Sulama Yöntemi
Su kaynaklarının yetersizliği sulama verimi yüksek olan sulama sistemlerinin
yaygınlaşmasını gerektirmektedir. Böylece mevcut su kaynakları ile daha geniş alanlar
sulanabilmektedir. Ayrıca günümüzde, az işçilik ve enerji kullanımı gerektiren, verim
ve kaliteyi artıran sulama sistem ve yöntemlerinin kullanımının önemi her geçen gün
artmaktadır. Bu koşulları en fazla sağlayan yöntemlerden birisi de damla sulama
yöntemidir. Özellikle sebzelerin ve meyve bahçelerinin sulanmasında en uygun sulama
yöntemi olduğu söylenebilir (Çetin vd., 2006).
Damla sulama yönteminde temel ilke, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan
bir gerilim yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla
yalnızca bitki köklerinin geliştiği ortama vermektir. Bu yöntemde bazen her gün, hatta
bir günde birden fazla sulama yapılabilmektedir. Damla sulama yönteminde su, basınçlı
bir boru ağıyla bitki yakınına yerleştirilen damlatıcılara kadar iletilir ve düşük basınç
altında toprak yüzeyine verilir. Su buradan infiltrasyonla toprak içerisine sızar,
yerçekimi ve kapiler kuvvetlerin etkisi ile bitki köklerinin geliştiği toprak hacmi
ıslatılmış olur (Yıldırım vd., 2004). Damla sulamada, sulama suyu yalnızca bitkinin kök
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bölgesine verildiğinden, arazinin tamamı sulanmaz ve toprak yüzeyinin önemli bir
kısmı kuru kalır. Bu yüzden diğer sulama yöntemlerine göre su kullanım etkinliği çok
yüksek olup önemli düzeyde su tasarrufu sağlar (Çetin, 2004). Yüzey sulama
yöntemleriyle karşılaştırıldığında damla sulama; yüzeysel akış ve derine sızma ile
oluşan kayıpları da minimize ettiğinden, sulama verimi %70-95 mertebesini
bulabilmektedir. Bu yüzden damla sulama yüzey sulama için gerekli olan suyun
bulunmadığı alanlarda bitkisel üretim yapılmasına ve tek birim su ile daha fazla gelir
elde edilmesine imkan vermektedir (Westarp vd., 2003).
10.5.2. Yağmurlama Sulama Yöntemi
Tarımda iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak, dolayısıyla sulama
suyunun daha etkin kullanılması için önerilen bir diğer sistem ise yağmurlama sulama
yöntemidir. Yağmurlama sulamasında, arazi üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilen
yağmurlama başlıklarından basınçlı olarak havaya verilen sulama suyu arazi yüzeyine
düşer ve infiltrasyonla toprak içerisine girerek bitki kök bölgesinde depolanır. Bu su
uygulama biçimi doğal yağışa benzediği için yağmurlama yöntemi adını almıştır. Suyun
başlıklardan tazyikli verilmesi için basınçlı bir borulama sisteminin teşkil edilmesi ve
işletme basıncının ya pompa birimiyle ya da su kaynağının yüksekte olması sayesinde
yerçekimiyle (cazibeyle) sağlanması gerekmektedir.
10.6.
İçme suyu arıtma tesislerinin modernizasyonu
Nehirden su alma yapısı ile içme suyu arıtma tesisine alınan yüzeysel sular,
birçok arıtma aşamasından geçtikten sonra temas tankına alınır ve klor ya da ozon gibi
dezenfektan ile temas ettirilerek virüs ve patojenlerden arındırılır. Belediyeler tarafından
işletilen arıtma tesislerindeki enerji ve dezenfektan maliyetlerini düşürebilmek için
hidrolik ve karışım verimi yüksek temas sistemlerine ihtiyaç vardır. Ülkemizde
uygulanan yönetmeliklere göre istenen dezenfeksiyon seviyelerini ve temas sürelerini
sağlayabilmek için çok odalı olarak tasarlanan temas tanklarındaki perdelerin tasarımı
temas tankının verimi üzerinde etkilidir. Ülkemizdeki arıtma tesislerinde geleneksel
olarak tasarlanan temas tanklarının verimleri, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi tank
içindeki çevrintili ve jet akımlarından dolayı tahmin edilenin aksine düşüktür (Demirel
ve Aral, 2016a; Demirel ve Aral 2016b).
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Şekil 49 Geleneksel temas tankı için çevrintili ve jet akımları (Demirel ve Aral, 2018a
ve 2018b)
Maliyeti düşük olduğu için ülkemizdeki arıtma tesislerinde yaygın olarak
kullanılan klor ile dezenfeksiyon sonucunda, uzun vadede toplum sağlığına zarar veren
dezenfeksiyon yan ürünler oluşmaktadır. Enerji ve dezenfektan maliyetlerini
düşürmenin yanında toplum sağlığına zarar veren dezenfeksiyon yan ürün oluşumunu
azaltabilmek için karışım ve dezenfeksiyon verimi yüksek temas tankı tasarımlarına
ihtiyaç vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda geliştirilen temas tankı tasarımlarının,
geleneksel temas sistemlerinin verimlerini büyük ölçüde arttırılabildiği, sadece enerji ve
dezenfektan maliyetleri değil aynı zamanda dezenfeksiyon yan ürün riskinin de
azaltılabildiği görülmektedir (Aral ve Demirel, 2017; Demirel ve Aral 2018a; Demirel
ve Aral 2018b; Kızılaslan et al., 2018; Kızılaslan et al., 2019; Kızılaslan et al., 2020).

Şekil 50 Yarıklı perde kullanılarak temas tankının karışım veriminin iyileştirilmesi
(Demirel ve Aral, 2018a ve 2018b)
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Ülkemizdeki arıtma tesislerinde kullanılan geleneksel temas tankı tasarımlarının
üzerinde yapılacak değişiklikler ile modernize edilebilmeleri de mümkündür. Bu
nedenle bu alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan Üniversiteler ve Teknoloji
Firmaları ile işbirliği yapılarak, mevcut temas sistemlerinin verimleri iyileştirilebileceği
gibi bundan sonraki projelerde verimi yüksek tasarımların aranması ve uygulanması,
iklim değişikliğinin ülkemiz ekonomisi ve toplum sağlığı üzerindeki baskısını
azaltabilmek için gereklidir (Nasyrlayev et al., 2020).
Avrupa Birliğine giriş sürecinde klor gibi yan etkileri yüksek dezenfeksiyon
yöntemleri yerine ozon ya da ultraviole gibi çevre dostu ve aynı zamanda enerji maliyeti
yüksek dezenfeksiyon yöntemlerinin kullanımının ülkemizde de yaygınlaşması
beklenmektedir. Verimi yüksek dezenfeksiyon sistemlerinin ozon ya da ultraviole gibi
dezenfeksiyon yöntemlerinde kullanılması ile maliyetleri de düşürülebilecektir. Gerek
iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilmek gerekse modern dezenfeksiyon sistemlerini
ülkemizde uygulayabilmek için verimi yüksek dezenfeksiyon sistemlerinin uygulanması
gereklidir.

11. AVRUPA YEŞİL MUTABAKAT
İklim değişikliği ve çevresel sorunlar gün geçtikçe kendisini daha çok
hissettirmekte ve şiddetini artırmaktadır. Tüm bu yaşananlar, dünyanın hemen her
bölgesinde çok önemli bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Fosil yakıtlara olan
bağımlılık, daha az maliyetle daha fazla üretim yapmak için yok olma noktasına
getirilen doğal kaynaklar, gün be gün azalan ormanlar ve kirlenen denizler ve
okyanuslar, gezegendeki sekiz milyon türün bir milyonun kaybolma riski ile karşı
karşıya kalmasına neden olmuştur.
Avrupa Yeşil Mutabakatı-AYM (The European Green Deal) tüm bu değişim ve
bozulmalara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak da
tanımlanan AYM; enerji, sanayi, ulaşım ve tarım gibi alanlarda hayata geçirilecek
programlarla, 2050 yılında Avrupa’yı iklim dostu ve karbon-nötr (sıfır emisyon) bir kıta
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haline getirmeyi hedeflerken, modern, kaynak verimli ve rekabetçi bir ekonomiyle
AB’yi adil ve yaşanabilir bir topluma dönüştürmeyi de öngörmektedir.
İklim nötr olmak amacına ulaşmak için sera gazı emisyonlarının 2030’da 1990
seviyelerine göre %55 azaltılması, 2050’de ise sıfırlanması hedeflenmiştir.
Belirlenen bu hedefler, AB'yi 2050 uzun vadeli stratejisinde detaylandırıldığı
gibi düşük karbonlu bir ekonomiye dönüşme yoluna sokmak için tanımlanmıştır. AB
Komisyonu ekonominin tüm sektörlerinde aşağıdaki belli başlı çalışmaların yapılmasını
hedeflenmektedir:
i.

Çevre dostu teknolojilere yatırımların yapılması,

ii.

Sanayi için yenilikçi çalışmaların desteklenmesi,

iii.

Özel ve toplu taşımacılığın daha temiz, daha ucuz ve daha sağlıklı
biçimlerde sunulması,

iv.

Enerji sektörünün karbondan arındırılması,

v.

Mevcut binaların daha enerji verimli olmasının sağlanması,

vi.

Küresel çevre standartlarını iyileştirmek için uluslararası ortaklarla
çalışmaların yapılmasıdır.

AB Komisyonu ayrıca, yeşil ekonomiye geçişten en çok etkilenen insanlara,
işletmelere ve bölgelere yardımcı olmak için finansal destek ve teknik yardım sağlamayı
da planlamakta olup, bunu “Adil Geçiş Mekanizması” olarak ifade etmektedir.

Söz

konusu olan bu geçişten en çok etkilenen bölgelerde 2021-2027 döneminde en az 100
milyar avro tutarında bir destekle yardımcı olmayı planlamaktadır.
Bu amacın oluşmasında en mühim ayrıntı ve Türkiye olarak bizim de dikkat
etmemiz ve uyum sağlamamız gereken ortam, kirlilikle mücadelede iklim değişimi
etkilerinin de gündeme alınması ve bu alanlarda dijital çözümlerin devreye sokulması
olmaktadır. Dijital çözümler dijital veri toplama, dijital veri depolama, dijital veri
sunumu ve dijital veri kullanımı gibi alanlarda bütünleşik olarak ele alınmalıdır. Bu
uygulama alanlarının başında dijital ortamda geliştirilen su arıtma tesislerinin iklim
değişimine bağlı olarak otomasyonu en başta gelmektedir. AB mevzuatında bu
alanlarda bulunan boşlukların belirlenmesi ve bu yasal yükümlülükleri yerine getirmek
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ve daha iyi uygulamanın neler olduğunun incelenmesi ve gerekli olduğu durumlarda
ilgili AB mevzuatının elden geçirilmesi öngörülmektedir.
Bu eylem planı, AB'yi 2050 sağlıklı insanlar için sağlıklı bir gezegen hedefine
yönlendirmek için, sahadaki kirlilik sorunları ile başa çıkmanın mevcut durumun
aksine, kirliliğin kaynağında azaltılması gerektiğini ve bunun için önemli 2030
hedeflerini belirler. Örneğin:


Kirliliğinin neden olduğu erken ölümlerin sayısını %55 azaltmak için hava
kalitesinin iyileştirilmesi;



Su arıtma tesislerinin verimliliğinin arttırılması ve yeni arıtma teknolojilerin
geliştirilmesi, pis su atıkları ve denizde plastik çöpleri azaltarak su kalitesini
artırmak (%50) ve çevreye salınan mikroplastikler azaltmak (%30);



Besin kayıplarını ve kimyasal pestisitlerin kullanımını %50 azaltarak toprak
kalitesini artırmak;



Hava ve su kirliliğinin biyoçeşitliliği tehdit ettiği AB ekosistemlerini %25
oranında azaltmak;



Ulaşım gürültüsünden kronik olarak rahatsız olan kişilerin oranını %30
azaltmak ve;



Evsel ve endüstriyel atık üretimini kaynağında %50 oranında azaltmak.

Plan, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli girişimleri ve eylemleri özetlemektedir:


Hava ve su kalitesi standartlarını Dünya Sağlık Örgütü'nün en son önerileri
ile daha uyumlu hale getirmek;



AB nehirleri ve denizleri de dahil olmak üzere su kalitesi standartlarını
gözden geçirmek;



Toprak kirliliğini azaltmak ve restorasyonu geliştirmek;



Temiz ve döngüsel ekonomi ilkelerine uyum sağlamak için AB atık yasalarını
gözden geçirmek;



Üretimden tüketime kadar sıfır kirliliği teşvik etmek;
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Bölgeler arasında sıfır kirliliği teşvik etmek için AB bölgelerinin yeşil
performansının puan tablosunu oluşturmak, bunu yöneticilere sunmak ve
tedbirleri denetlemek;



Zararlı sağlık etkilerinin orantısız payının neden olduğu sağlık eşitsizliklerini
azaltmak en savunmasız olanları korumak;



Üçüncü ülkelerde zararlı, toksik etkileri olan ürün ve atıkların ihracatını
kısıtlayarak AB'nin dış kirlilik ayak izini azaltmak;



Yeşil dijital çözümler ve akıllı sıfır kirliliği oluşturmak için yaşayan
laboratuvarlar başlatmak.



AB'nin Sıfır Kirlilik Bilgi Merkezlerinin birleştirilmesi ve paydaşların Sıfır
Kirlilik Paydaş Platformu'nda bir araya getirilmesi,



Çevre ve diğer yetkililerle birlikte sıfır kirliliğin daha güçlü uygulanması.
Türkiye ve Avrupa Yeşil Mutabakatı

Ülkemizde de sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanması
ve başta AYM ile öngörülen kapsamlı değişikliklere uyum sağlamayı teminen
hazırlanan bir yol haritası niteliğindeki Yeşil Mutabakat Eylem Planı hazırlanmış ve
Resmi Gazetede Yayınlanmıştır (16.07.2021 tarih ve 31543 sayılı Resmi Gazete).
Eylem Planı tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği halinde 9 ana başlık 32
hedef ve 81 eylemi içerir şekilde hazırlanmıştır. Planda; 2 nolu başlık Yeşil ve
Döngüsel bir Ekonomi altında yer alan “Üretimde ve tüketimde suların sürdürülebilir
kullanımı ile atık suların yeniden kullanımının geliştirilmesi” hedefine yönelik olarak
Türkiye’nin havza bazında sektörel “Su Ayak İzi” hesaplamalarının yapılması ve
rehberlerin hazırlanması ile “Su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama, sensörler
ve bilişim uygulamalarının kullanımı, faydaları, gelişmeye açık yönleri üzerinde
araştırmalar yapılması” eylemleri ile yer almıştır. Ayrıca 2 nolu başlıkta ” İçme suyu
kaynaklarında endokrin bozucu kimyasalların izlenmesi “ eylemi de takip edilecek bir
diğer konu olmuştur. Türkiye nin Yeşil Mutabakat Eylem Planında yer alan
Sürdürülebilir Tarım ve İklim Değişikliği ile Mücadele Başlıklarında da dolaylı olarak
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su ve suyun kullanımı ve yönetimi ile ilgili konular ülkemizin odaklanacağı diğer
eylemler olarak bulunmaktadır.
AYM Türkiye için fırsatlar doğurabilir
Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan AB’ye yaptığı ihracat genel olarak
sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünlerinden oluşmaktadır. Bu durumda Türkiye’nin
de “daha yeşil” bir sanayi stratejisi ortaya koyması gerekirken; işlenmiş tarım
ürünlerinin üretimi ve paketlenmesinde daha sürdürülebilir yaklaşımlarda bulunması
kaçınılmazdır.
Gümrük Birliğinin hizmetler sektörü, tarım ürünleri ve kamu alımlarını
kapsayacak bir şekilde güncellemek isteyen Türkiye’nin bu alanları da “yeşillendirecek”
adımlar atması söz konusu olacaktır. AB, üye ülkelerinin ticaretlerinin ve yatırımlarının
yeşil ürünler ve hizmetler için kolaylaştırılmasını amaçlarken; iklim dostu kamu
alımlarını da teşvik etmektedir.
Hizmetler sektörünün en önemli kalemleri turizm, inşaat, teknik müşavirlik,
yolcu ve yük taşımacılığı gibi sektörlerde çevre dostu yaklaşımların gözetilmesi
gerekmektedir.

AYM, özellikle binaların inşa ve yenileme süreçlerinde enerji ve

kaynak verimliliğinin esas alınmasını öngörmektedir.

Tarım sektöründe de fazla

emisyona neden olmayan, daha sürdürülebilir yaklaşımların uygulanabilmesi için
çalışmalar yapılmalıdır.
Ancak AB, Paris Anlaşması’nı onaylamayan ülkelerle ticaret anlaşması
yapmayacağını ve gerçekleştirilecek tüm ithalatta “sınır karbon vergisi” uygulaması gibi
önlemler alacağının açıklamıştır. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusu yeniden
gündeme geldiği takdirde Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı onaylamış olması
gerekmektedir.
Öte yandan AB, AYM strateji belgesinde yakın çevresindeki ülkelerin de
desteklenmesine önem vereceğini açıklamaktadır. Batı Balkanlar bölgesi için yeşil
gündem hazırlayan AB, güneyindeki ve doğusunda bulunan komşu ülkelerle de çevre,
enerji ve iklim ortaklıkları gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Ayrıca Avrupa Yatırım
Bankası da iklim hedeflerini % 25’den % 50’ye yükselterek Avrupa’nın belirlenen iklim
hedeflerine ulaşması için “iklim bankası” olmayı hedeflemektedir.
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Yenilenebilir enerji üretimi konusunda gerekli doğal kaynaklara sahip olan
Türkiye’nin, AB tarafından en fazla yatırım yapacağı bu alanda da ortaya çıkabilecek
fırsatları iyi değerlendirmesi önemlidir.
Tüm bu fırsatları kullanabilmek açısından gerek ülkemizin de taraf
olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, gerekse AB
Komisyonunun AYM kapsamında gelecekte çeşitli düzenlemelerin ülkemizi de
etkileyeceği dikkate alınarak,


Temiz enerji için alternatif kaynaklara yönelmesi gerektiğinden üç tarafı
denizlerle çevrili coğrafyamızın elindeki rüzgâr, güneş, biyokütle enerjisi dâhil
tüm fırsatları değerlendirmesi,



Sürdürülebilir sanayi olarak, sanayideki gelişmelere paralel, çevreye daha saygılı
üretim döngülerin gerçekleşmesinin yollarını belirlenmesi,



Enerji verimliliği olmayan eski binaların yenilenmesi ve bu çerçevede daha
temiz inşaat sektörünün oluşturulması için çalışmaların yapılması,



Kara, deniz ve hava araçlarından kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, daha
sürdürülebilir, çevre dostu ulaşım araçlarına yönelik AR-GE çalışmalarının
geliştirilmesi ve bunların üretilmesi,



Biyoçeşitliliği korumak için gerçekçi ve uygulanabilir önlemlerin alınması,



AB’nin “Tarladan-Sofraya Stratejisine” benzer şekilde ülkemizde de Covid-19
salgını sürecinde bir kez daha önemi anlaşılan sürdürülebilir tarım ve gıda
tedarik sistemlerinin geliştirilmesi, tarım üreticilerine yönelik kooperatif benzeri
örgütlerle pazara doğrudan erişimlerinin desteklenmesi,



AB’nin “2050 İklim Eylem Planında” belirtilen kriterleri dikkate alınarak,
ülkemizin de sıfır emisyon iklim kıtası hedeflerine uyum sağlaması,



AB’nin, birlik dışından ithal ettiği mallara karbon vergisi uygulayarak karbon
emisyonunu azaltmayı amaçladığı, bu verginin Türkiye gibi AB’ye ihracat
yapan ülkeleri etkileyeceği dikkate alınarak, söz konusu ihracat sektörlerinin
buna yönelik dönüşümleri,
için gereken ekonomik, yasal tedbirlerin alınmasına yönelik adımların atılması

ve takibi önemli olacaktır.
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Yeşil Mutabakat ve Su:
Somut bir taahhüt: İçme suyuyla ilgili yeni kurallar
2021 Şubat ayında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'na yeni bir
yönerge için son öneriyi göndermiştir. Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilebilir
görülen metinde, 20 yıl önce belirlenen içme suyuna ilişkin kalite standartları
güncellenmektedir ve olası kirlenmeyi önlemek için boru ve musluk gibi temas eden
tüm malzemeler için yeni asgari hijyen gereklilikleri belirlenmektedir. Bu konularda,
belirli AB bütçe alanları zaten milyonlarca avroluk yatırımlar sağlamaktadır.
Yeni kurallar organik maddelerin, farmasötiklerin ve mikroplastiklerin
izlenmesini ve suya erişimi sınırlı veya hiç olmayan seviyelere indirgenmesini
öngörmektedir. Ayrıca, tedarik boruları ve çeşmelerin kurulumu ve yenilenmesi için
Avrupa Sosyal Fonun’dan mali destek de sağlanmaktadır. Restoran, bar ve pub gibi
halka açık yerlerde su kullanımına özellikle dikkat edilmesi ve israfı sınırlamak için
denetleme ve cezai önlemler alınması öngörülmektedir. Plastik kullanımında bir
azalmayı garanti etmek için kaynakta cam şişeleme ve şişelerin geri dönüşümüne
önemli ölçüde odaklanması gerekmektedir.
Bu yönergeler, suyun ve su havzalarının bir kamu varlığı olarak korunmasını,
herkes ve evrensel erişim için sıhhi ve sağlıklı suyun garanti altına alınmasını, içme
suyu arıtma tesislerinin yenilenmesini, havzaların, göllerin ve nehirlerin, rezervuarların
ve bakım ve dağıtım yapılarının su sektöründe ortak bir Avrupa varlığının temel taşları
olarak korunmasını sağlamak amacı gütmektedir. Bu sektör, Avrupa Birliği'nin on yılı
aşkın bir süredir bilinçli olarak faaliyet gösterdiği, kaliteli su kaynakları hakkında
kapsamlı bir şekilde düşündüğü ve su döngüsü boyunca Avrupa ve ulusal kurumların
ortak çabalarını teşvik ettiği bir sektördür. 2015'in başlarında, bir su çerçevesi direktifi,
nehir havzalarının birden fazla ülkenin coğrafyalarına girdiğinde ve çıkışlarına
bakılmaksızın koordineli bir şekilde yönetilmesi gereğini belirtmiştir. Bu direktifte
deniz ortamına da büyük önem verilmiştir.
Yeni içme suyu direktifi, planlar, teknik incelemeler, 2012 direktifleri ve 2015
ve 2016 çalışmaları da dâhil olmak üzere su sektörüyle ilgili tüm Avrupa belgelerinin
ilk revizyonudur ve başkalarına da yol açacaktır.
İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi
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İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
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12. MEVCUT DURUM
12.1.
Yapılan Çalışmalar
Tablo 5- Yapılan Çalışmalar
Kurum Adı

İşin Adı

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Su Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

İklim
Değişikliğinin
Su
Kaynaklarına
Etkisi Projesi

İşin maksadı
kapsamı (özet
bilgi)
Ülkemizdeki su
kaynaklarının
havzalar özelinde
iklim
değişikliğinden
nasıl
etkileneceğinin
tespiti uyum
faaliyetlerinin
belirlenmesi

İşin faaliyetleri

İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

 Tüm havzalarda iklim
değişikliği
projeksiyonları
hazırlanması,
 Tüm havzalarda yer
altı su bütçesi ve yüzey
suyu seviyelerindeki
değişim tespit edilmesi,
 İklim değişikliğinin su
kaynakları üzerinde
yaratacağı etkinin bir
sonucu olarak tüm
havzalarda su bütçesi
modelleme çalışmaları
yapılması,
 İklim değişikliğinin su
kaynakları açısından 3
pilot havzada
(MeriçErgene, Büyük
Menderes ve Ceyhan

İşin
Durumu ve
Süresi
Tamamlandı
. (20132016)

Faydalanıcılar İşin Çıktıları /
Sonuçları
Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel
yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları

İklim Değişikliği
Projeksiyonları Raporu
Hidrolojik ve Hidrolik
Projeksiyon Çalışmaları
Suyun Sektörlere Etkisi
Raporu Uyum
Faaliyetleri Raporu İklim
Veri Tabanı
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Su Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

İklim
Değişikliğinin
Kar
Erimelerine ve
Akımlarına
Etkisinin
Belirlenmesi

Fırat Kolu Havzası
içinde yer alan ve
akımlarının büyük
bölümünü kar
yağışı oluşturan
Keban Barajı
Havzası’nda





Havzaları) sektörel etki
analizi (içme suyu,
tarım, sanayi,
ekosistem ana
sektörleri için)
çalışmalarının
gerçekleştirilmesi,
Türkiye için iklim
değişikliğinin su
kaynakları üzerinde
yaratacağı etkiler göz
önüne alınarak uyum
faaliyetlerinin
geliştirilmesi,
Tüm proje çıktıları ile
İklim-Su Veri
Tabanı’nın
oluşturulması
Karla örtülü alanın ve
kar örtüsünün
karakterizasyonu,
Akarsu akımlarının
doğallaştırılması,
Doğallaştırılmış
akımlar ile bu

Tamamlandı Tüm kamu
. (2018kurumları,
2019)
üniversiteler,
yerel
yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum

Fırat Kolu Havzası içinde
yer alan ve akımlarının
büyük bölümünü kar
yağışı oluşturan Keban
Barajı Havzası’nda
(Yukarı Fırat Havzası)
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Su Yönetimi
Genel

Projesi

(Yukarı Fırat
Havzası)
İklim değişikliğinin
kar yükü ve
erimelerine
etkisinin ve bu
erimelerin akarsu
akımlarındaki
meydana getireceği
değişimlerin tespit
edilmesi

Su
Kaynaklarında
İklim
Değişikliğine
Uyum Projesi

Ülkemizin 30
büyükşehir
Belediyesinde
“Yağmur suyu
hasadı”, “gri suyun

akımların ait olduğu
referans dönemde
ölçülen sıcaklık, yağış,
akış, kar örtüsü
değişkenleri arasında
ilişki kuran
matematiksel modeller
kurulması ve
modellerin uydu ve yer
gözlemleri ile
doğrulanması,
 İklim projeksiyonları
kullanılarak kar
erimelerinin ve akarsu
akımlarına ilişkin
gelecek dönem
tahminlerinin (2100
yılına kadar) kurulan
modeller ile elde
edilmesidir.
Devam
 Yağmur suyu hasadı,
ediyor.
gri suyun kullanımı,
suyun fiyatlandırılması
uyum faaliyetlerinin
fayda-maliyet ve teknik

kuruluşları

2100 yılına kadar karla
kaplı alanlardaki değişim
oranları,
Kar-su eşdeğeri
miktarında beklenen
değişimler
Kar erimelerinden
kaynaklı akış
projeksiyonları

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel
yönetimler,

Yağmur suyu hasadı, gri
suyun kullanımı, suyun
fiyatlandırılması uyum
faaliyetlerinin faydamaliyet ve teknik
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Müdürlüğü

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Tarım Reformu
Genel
Müdürlüğü

Bozkır
Ekosistemlerin
de İklim
Değişikliğine
Ekosistem
Tabanlı Uyum

kullanımı” ve “su
fiyatlandırması”
faaliyetlerinin
bölgelere ve
çalışma alanlarına
göre değişen gerçek
uygulama
maliyetleri ve
uygulama
detaylarının
(zorluklarının)
gerçek örnekler ile
ortaya çıkartılarak;
sonuçların tüm
büyükşehirlerde bir
dizi çalıştay ve
eğitim faaliyeti
gerçekleştirerek
paylaşılması
Tarımsal
uygulamalarda
iklim değişikliğinin
etkilerine uyum
kapasitesinin
arttırılması ile

uygulanabilirlik
analizlerinin detaylı
olarak yapılması,
 Yağmur suyu hasadı ve
gri suyun kullanımı
planlama ve
projelendirme
çalışmalarının sahadan
örnekler ile yapılması,
 Çalıştay ve eğitim
faaliyetleri
düzenlenerek
sonuçların 30
büyükşehirdeki
paydaşlarla
paylaşılması

 Anadolu Steplerinde,
Bozkır Ekosistem
Haritası oluşturularak
ve bu harita üzerinde
sürdürülebilir tarım
için hassas alanların

özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları

uygulanabilirlik
analizleri
Yağmur suyu hasadı ve
gri suyun kullanımı
planlama ve
projelendirme çalışmaları
Eğitim Çalışmaları

Tamamlandı Tüm kamu
. 2016-2019 kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
çiftçilerimiz,

Bozkır Ekosistem
Haritası
Hassasiyet (Duyarlılık)
Haritası
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(EBA) için
Tarım
Uygulamaları
Projesi

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Tarım Reformu
Genel
Müdürlüğü

Ekosistem
Odaklı Gıda
Üretimini’
Teşvik Ederek
TarımsalEkolojik

bozkır
ekosistemlerinin
korunması ve bu
alanlarda yaşayan
halkın refah
düzeyinin
iyileştirilmesidir.

Uluslararası
sözleşmelere göre
koruma alanı ilan
edilmiş ve
tescillenmiş
alanlarda tarımsal

belirlenmesi,
 Anadolu Steplerinde,
Ekosistem Tabanlı
Uyumun (ETU)
planlanması,
uygulanması ve
izlenmesine yönelik
kurumsal kapasitenin
güçlendirilmesi,
 Anadolu Stepleri
Ekosistem deneyiminin
yaygınlaştırılması ve
EBA'nın yerelde
Bakanlık Stratejilerine
entegre edilmesi ile
tarımda sürdürülebilir
kullanımının
sağlanması.

yerel
yönetimler ve
özel sektör

 “Ekosistem odaklı gıda
üretim modelinin”
geliştirilmesi,
 Benzer alanlarda
yaygınlaştırılması için
tarım-ekolojik yönetim

2021-(Yeni Tüm kamu
Başlayan bir kurumları,
proje)
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
Çiftçilerimiz,

Pilot uygulama alanı
olarak seçilen Konya ili
Kadınhanı ve Ilgın
ilçelerinde koruyucu
tarım uygulamalarında
kullanılmak üzere 29
adet alet-ekipman
çiftçilerimize hibe
edilmişir.
4 adet 100 tonluk
jeomebran Gölet ve 510
m2’lik 10 adet sera
yapımı gerçekleşmiştir.
Anadolu Bozkır
Ekosistemleri İçin İklim
Değişikliğine Ekosistem
Tabanlı Uyum Stratejisi
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Yönetim
Sisteminin
Geliştirilmesi
Projesi

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Tarım Reformu
Genel
Müdürlüğü ve
Çölleşme ve

"Sürdürülebilir
Arazi
Yönetimi ve
İklim Dostu
Tarım
Uygulamaları
(GEF) Projesi"

faaliyetlerin
olumsuz etkilerini
azaltmak,
Sürdürülebilir
Koruma-Kullanma
Dengesini esas alan
bir özel üretim
modeli geliştirmek,
sürdürülebilir
tarımsal çevrenin
korunmasını
sağlamak
amaçlanmaktadır.

Arazi bozulumu,
iklim değişikliği,
biyolojik çeşitliliğin
korunması, tarım ve
orman alanlarının
verimli kullanımı
çerçevesinde düşük










stratejisinin
oluşturulması,
Küçük ölçekli tarımsal
işletmeleri
güçlendirirken,
tarımsal faaliyetlerden
kaynaklı yeraltı su ve
yerüstü su kütleleri ile
toprak kirliliğinin
önlenmesi,
Biyolojik çeşitliliğin
korunması,
Karbon yutak
kapasitesinin
artırılmasına yönelik
faaliyetler için örnek
bir üretim modeli
oluşturulacaktır.
Bozulmuş Orman ve
Meraların
Rehabilitasyonu,
İklim Dostu Tarımın
yaygınlaştırılması,
Sürdürülebilir arazi
yönetimi ve

yerel
yönetimler ve
özel sektör

2015-

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
Çiftçilerimiz,
yerel

İklim dostu tarım
faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması
amacıyla 24 adet makine
ekipman %100 hibe ile
çiftçimize verilmiştir.
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Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Tarım Reformu
Genel
MüdürlüğüT.C. Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
Kalkınma
Ajansları Genel
Müdürlüğüİpekyolu
Kalkınma

TRC1
Bölgesi'nde
Tarımın İklim
Değişikliğine
Uyum
Kapasitesinin
Artırılması
Projesi

karbon salımı
teknolojilerinin
adaptasyonu ve
yaygınlaştırılması
sureti ile tarım ve
orman alanları arazi
kullanımı
yönetiminin
sürdürülebilirliğinin
geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
Yapısı gereği iklim
değişikliğinden en
çok etkilenecek
sektör olan tarımsal
üretimde sosyoekonomik ve
ekolojik sistemlerin
iklim değişikliğine
uyum kapasitesinin
artırılması
amaçlanmaktadır.

kolaylaştırıcı ortamın
kolaylaştırılması

 Adıyaman, Gaziantep
ve Kilis’te
gerçekleştirilen uzman
toplantılarında tarımsal
iklim kırılganlığı fazla
olan alanlar
değerlendirilmiş ve
öncelikli olarak uyum
çalışması yapılacak
alanlar belirlenmiştir.
 Hassas bölgeler için
sosyolojik, ekonomik
ve ekolojik olarak en
uygun iklim ve doğa

yönetimler ve
özel sektör

2019-2021

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
Çiftçilerimiz,
yerel
yönetimler ve
özel sektör

Konya'da 2, Karaman'da
2 olmak üzere, yıllık
201.600 m3 biyogaz ve
293.760 kw/saat elektik
üretimi sağlayan %100
hibe ile 4 adet biyogaz
tesisi inşaa edilmiştir.
7 bölgede 3 pilot alanda
31 adet Çiftçi Tarla
Okulu kurulmuştur.
Yarı kurak bir iklime
sahip TRC1 Bölgesi’nde,
iklimsel veri setlerinin
yanı sıra alana dair tarım
ile alakalı coğrafi bilgiler
de kullanılarak bölgenin
zamansal tarımsal iklim
değişikliği kırılganlık
haritaları
oluşturulmuştur.
TRC1 Bölgesi tarımsal
üretiminin iklim
değişikliğine karşı
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Ajansı

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Doğa Koruma
ve Milli Parklar
Genel
Müdürlüğü

dostu tarım
uygulamaları tespit
edilmiştir. İklim ve
doğa dostu tarım
uygulamaları, iklim
değişikliğine uyum
kapasitesini ve çiftçinin
gelirini artıran, tarımın
faydalandığı doğal
kaynakları koruyan ve
tarımdan kaynaklı sera
gazı emisyonlarını
azaltan uygulamalardır.
İklim
Değişikliğinin
Etkisinin
Azaltılması ve
Biyolojik
Çeşitliliğin
Korunması
için Türkiye
Sulak
Alanlarının

Sulak alanların
korunması ve farklı
kullanımları için
iklim değişikliğinin
de etkileri göz
önünde
bulundurularak bir
yaklaşım
oluşturulması ve
uygulanması.

 İklim değişikliğinin
etkileri ile ilgili ulusal
kapasite gelişimi
 İklim değişikliğinin
azaltılması için model
oluşturulması
 İklim değişikliğine
adaptasyon için model
oluşturulması
 Bilgi paylaşımı

Tamamlandı Doğa Koruma
. (2009ve Milli
2012)
Parklar Genel
Müdürlüğü

hassasiyetinin analiz
edilmesi ve bu konuda
sosyo-ekonomik
değerlendirmelerin
yapılması, bölgede iklim
dostu tarım konusunda
farkındalık oluşturulması
ve kapasitenin
artırılması, iklim
değişikliğine karşı hassas
alanların ve müdahale
adımlarının belirlenmesi
ve görünürlük
çalışmalarının
yapılmaktadır.
Türkiye’de ilk kez bir
sulak alanın karbon
tutma potansiyeli
hesaplandı.
Turbalık alanların önemi,
iklim değişikliği ve iklim
değişikliğinin sulak
alanlar üzerine etkilerine
ilişkin kapasite gelişimi
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Korunması ve
Sürdürülebilir
Kullanımı
Projesi

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı Doğa
Koruma ve
Milli Parklar
Genel
Müdürlüğü

Önemli
Denizel
Biyolojik
Çeşitlilik
Alanlarında
İstilacı
Yabancı
Türlerin
Oluşturduğu
Tehditlerin
Değerlendirilm
esi Projesi
(GEF VI)

Ülkemizdeki istilacı
yabancı türlerin
tespit edilmesi,
tehditlerinin
önlenmesi, kontrolü
ve yönetiminde
güçlendirilmiş
kapasiteler ve
yatırımlarla deniz
ve kıyı
ekosistemlerinin
direncinin
artırılması

 İstilacı yabancı türler
konusunda ulusal
politika oluşturulması,
 İstilacı yabancı türlerin
oluşturduğu tehditlerin
belirlenmesi ve
yönetimi için kapasite
geliştirilmesi, bilgi ve
veri paylaşımı
sisteminin
oluşturulması,
 İstilacı yabancı türlerin
girişinin engellenmesi,
giriş yapmış olanların
yok edilmesi, kontrol
edilmesi, sürdürülebilir
yönetiminin
sağlanması,

Devam
ediyor.
(2018-2022)

Doğa Koruma
ve Milli
Parklar Genel
Müdürlüğü

sağlandı.
Bir sulak alanın
restorasyonu
gerçekleştirildi
Yıllık ortalama 15.000
ton CO2 salınımının
önüne geçildi.
68 faaliyet alt faaliyet
yürütülmektedir.
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 Önemli denizel
biyolojik çeşitlilik
alanlarında istilacı
yabancı türler nedeni
ile zarar görmüş
alanların
iyileştirmesine yönelik
çalışmaların yapılması.
T.C. Tarım ve
Bakanlığı
Doğa Koruma
ve Milli Parklar
Genel
Müdürlüğü
T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı Doğa
Koruma ve
Milli Parklar
Genel
Müdürlüğü

Orman
Koruma
Alanlarının
Yönetiminin
Güçlendirilmes
i Projesi
Sulak alan
ekosistemlerini
n
iyileştirilmesin
e veya
yenilenmesine
yönelik
rehabilitasyon
ve restorasyon
çalışmaları

Korunan orman
alanlarının koruma
etkinliğinin
belirlenmesi ve
arttırılması
Sulak alan
ekosistemlerinin
restorasyonu rehabilitasyonları

2008-2012

 Kayseri –Sultansazlığı,
Antalya-Avlan Gölü,
AfyonkarahisarKarakuyu Sazlıkları,
Konya –ereğli
Sazlıkları, KonyaÇeltik Akgöl ve HatayHassas Haydarlar
Gölünde bozulmuş
veya kaybedilmiş sulak
alan ekosistemlerinin

2009Devam
ediyor

Doğa Koruma
ve Milli
Parklar Genel
Müdürlüğü
Orman Genel
Müdürlüğü
Doğa Koruma
ve Milli
Parklar Genel
Müdürlüğü

Korunan Alanlar ve
İklim Değişikliği Türkiye
Ulusal Stratejisi”

Sulak alan restorasyonurehabilitasyonu
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,
Orman Genel
Müdürlüğü,
Tarımsal
Araştırmalar ve
Politikalar
Genel
Müdürlüğü ve
Tarım Reformu
Genel
Müdürlüğü

Arazi
Tahribatının
Dengelenmesi
(ATD), Yukarı
Sakarya
Havzası
Projesi

Sakarya
Havzasında orman,
mera ve tarım
alanlarında
yürütülecek
Sürdürülebilir Arazi
Yönetimi (SAY) ve
Sürdürülebilir
Orman Yönetimi
(SOY) faaliyetleri
ile ATD’nin üç
göstergesi olan
arazi örtüsünü,
toprak organik
karbonunu ve arazi
verimliliğini
iyileştirmek, ATD
hedeflerinin
başarıya ulaşmasına
yönelik yol
haritasının
oluşturulmasına

yeniden su tutması için
gerekli çalışmalar
yapılmıştır.
2018 Toprak organik
karbonu haritası,
çölleşme risk haritası,
dinamik erozyon
izleme sistemi gibi
mevcut haritalarımızı
ve izleme sistemlerini
esas alan, ATD
yaklaşımı merkezli,
ülke şartlarımıza uygun
bir karar destek sistemi
oluşturulacaktır.
 Sakarya Havzasında,
orman, mera ve tarım
alanlarını kapsayan,
14.000 ha alanda
yürütülecek uygulama
faaliyetleriyle toprak
organik karbonu içeriği
ve arazi verimliliği
artırılacaktır.
 Kırsal kalkınmaya

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
Çiftçilerimiz,
yerel
yönetimler ve
özel sektör

Proje açılış çalıştayları (3
ilde),
- ATD hedef belirleme ve
uygulanması konusunda
yerel ve merkezi kurum
personeli için kapasite
geliştirme programları
- ATD Ulusal bilgi
paylaşım platformunun
kurulması için çalışmalar
hızlandırılmıştır
-Uygulamalı çiftçi
okulları kurulumu
çalışmaları ve eğitimler
başlamıştır.
- ATD göstergeleri için
ölçümler (yani arazi
örtüsü, toprak organik
karbon ve arazi
verimliliği)
tanımlanması, test
edilmesi ve kalibre
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katkı sağlamak.
ATD’nin
uygulanması,
izlenmesi ve
değerlendirilmesi
için metot ve
araçların
geliştirilmesi ve
eksiklerin
tamamlanmasına
katkı sağlamak.
Ayrıca ATD
raporlama
kapasitesini
geliştirmek
hedeflenmektedir.

T.C. Tarım ve

Çölleşme ile

ÇMUSEP,

ATD yaklaşımı esaslı
katkı sağlamak, iyi
uygulamaları
yaygınlaştırmak
amacıyla çoban, çiftçi
eğitimleri
gerçekleştirilecektir.
 Proje deneyimlerinden
yola çıkarak, ATD
yaklaşımının
uygulanmasını
destekleyecek
ihtiyaçların tespiti
amacıyla, tüm
paydaşların,
akademisyenlerin, özel
sektörün erişebildiği
internet tabanlı bir bilgi
paylaşımı platformu
oluşturulacaktır.
 2016 yılında
hazırlanmış olan ATD
Ulusal Hedefleri
güncellenecektir.
2019-2030
 “Çölleşmeyle

edilmesi çalışmaları
"arazi verimliliği"
göstergesi hariç
tamamlanmıştır.
- Biyogaz fizibilite
çalışmasının ilk raporu
hazırlanmıştır.
- ATD ile ilgili raporlama
kapasitesinin
iyileştirilmesi
kapsamında çalıştay
yapılmıştır.
- Mikrohavza planlama
sureci için toplantılar vb.
çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
proje kapsamında
belirlenen mikro
havzaların planları
yapılarak, Eskişehir
ilindeki mikro havzalarda
demonstrasyon
uygulamaları yapılmıştır.
Tüm kamu

“Çölleşmeyle Mücadele
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Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele

Mücadele
Ulusal
Stratejisi ve
Eylem Planı

Türkiye’de
çölleşme/arazi
tahribatıyla
mücadele
kapsamında 20192030 yılları
arasındaki stratejik
yaklaşımı ve
yapılması planlanan
çalışmaları
özetlemekte, farklı
kurumlar tarafından
planlanan
çalışmaların etkin
ve iş birliği
içerisinde
gerçekleştirilmesine
altlık oluşturmayı
hedeflemektedir.
Ulusal Havza
Ülkemiz
Yönetimi
havzalarının
Strateji Belgesi sürdürülebilir
yönetimi için,
sonuç odaklı ve
somut hedeflerle

Mücadele Ulusal
Stratejisi ve Eylem
Planı (ÇMUSEP)”
2019-2030 yıllarını
kapsayacak şekilde
güncellenmiştir.

 Strateji belgesi 20142023 yılları arasını
kapsamaktadır.

2014-2023

kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör

Ulusal Stratejisi ve
Eylem Planı (ÇMUSEP)”
2019-2030 yıllarını
kapsayacak şekilde
güncellenmiştir. İlgili
paydaşlarca hedefler
düzenli aralıklarla
raporlanmaktadır.

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel

Bilimsel araştırmalar ve
modelleme çalışmalarıyla
havzalar için iklim
değişikliği
projeksiyonları
geliştirmek ve iklim
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Genel
Müdürlüğü,

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

Arazi
Tahribatının
Dengelenmesi
(ATD) (Land
Degradation
Neutrality –
LDN) Ulusal
Raporu

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele

Kurak
Alanlarda
Küresel
Değişimlere
Dayanıklı
Peyzajların

desteklenmiş bir
politika seti
belirlenmesi ve
amaçlara ulaşmak
için hedeflerin,
sorumlu
kuruluşlarla birlikte
tanımlanması
“Arazi Tahribatının
Dengelenmesi
Hedefine ulaşmak
için gönüllü ulusal
hedefler
oluşturması” kararı
doğrultusunda ülke
hedeflerinin
belirlenmesi
Ülkemiz ile
Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım
Teşkilatı (FAO)
işbirliğiyle kurak
alanlarda bir yol

yönetimler ve
özel sektör

değişikliğine karşı en
hassas havza alanlarını
belirleme, Havzalardaki
orman alanlarındaki
yutak kapasitesini
artırmak
2030 yılına kadar,
çölleşme ile mücadele
edilmesi, çölleşme,
kuraklık ve sellerden
etkilenen araziler dâhil
bozulmuş arazi ve
toprakların rehabilite
edilmesi, dünyanın arazi
tahribatının
dengelenmesine (ATD)
katkı sağlanacak
Operasyonel rehber
kurak bölgelerde iyi
uygulamalara yönelik
bilgilerin
yaygınlaştırılmasını
sağlanacak, ayrıca kurak

 Belirlenen hedeflerin
her yıl ilgili kurum ve
kuruluşlarca
raporlanmaktadır.

2030’a
kadar

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör

 2015 yılında nihai hale
gelen Rehber’in 12-23
Ekim 2015 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleşen
Birleşmiş Milletler 12.
Taraflar Konferansında

2015

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
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Genel
Müdürlüğü,
FAO

Oluşturulması
Rehberi

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,
TÜBİTAK

Havza İzleme
ve
Değerlendirme
Sistemi
Kurulumu
Projesi

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve

Dinamik
Erozyon
Modeli ve
İzleme Sistemi

gösterici
mahiyetinde olan
“Kurak Alan
Ormancılığı
Rehberi”
hazırlanması
Sürdürülebilir
havza yönetiminin
sağlanması ve diğer
havza bileşenleri ile
iklim değişikliğinin
bir sonucu olan
çölleşmenin de
izlenebilmesi
amacıyla ülkemizde
havzada çalışan
birçok kurum ve
kuruluşu
ilgilendiren bir
havza izleme ve
değerlendirme
Havza temelli
planlamalarda,
eylem planlarında,
karbon değişiminin

tanıtımı yapılmış ve
dağıtılmıştır

yönetimler ve
özel sektör

alanlarda yapılacak
iyileştirme ve kapasite
geliştirme çalışmalarına
ışık tutulacaktır

 TÜBİTAK
danışmanlığında
yürütülen Proje ’de
ülkemize uygun CBS
tabanlı çölleşme
modeli oluşturulmuş ve
ulusal ölçekte
çölleşmeye duyarlı
alanlar tespit edilerek
“Türkiye Çölleşme
Hassasiyet Haritası”
hazırlanmıştır

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör

Sürdürülebilir havza
yönetiminin sağlanması
ve diğer havza bileşenleri
ile iklim değişikliğinin
bir sonucu olan
çölleşmenin de
izlenebilmesi

 2011 yılında “Sediment 2013Modelinin
Geliştirilmesi ile
Türkiye Havzalarının

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum

Coğrafi Bilgi Sistemleri
(CBS) ışığında ülkemizin
su erozyonu haritasının
yeniden üretilmesi; havza
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Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

(DEMİS)

izlenmesinde, arazi
bozulumu ve bunun
dengelenmesi
çalışmalarında,
nitrat değişiminin
izlenmesinde, su
kaynaklarının
kalitesinin
izlenmesinde ve
iklim değişikliği
etkilerinin ortaya
konulması

Erozyon Risk
Haritalarının
Oluşturulması” adı
altında Ankara
Üniversitesi Ziraat
Fakültesi ile birlikte
proje hazırlanmış ve
ülkemizin su erozyonu
tahmin modeli RUSLE
ile ortaya konulma
çalışmaları
başlatılmıştır. Model
parametrelerinin
güncellenme
zorunluluğu, ulusal
ölçekte çalışılması ve
veri yoğunluğu
sebebiyle uzun zaman
aldığından, 2013
yılında RUSLE
metodunu esas alan
Dinamik Erozyon
Modeli ve İzleme
Sistemi (DEMİS)
yazılımı geliştirilmiştir.

kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör

temelli planlamalarda,
eylem planlarında,
karbon değişiminin
izlenmesinde, arazi
bozulumu ve bunun
dengelenmesi
çalışmalarında, nitrat
değişiminin
izlenmesinde, su
kaynaklarının kalitesinin
izlenmesinde ve iklim
değişikliği etkilerinin
ortaya konulmasında
birinci derecede altlık
olarak kullanılmaktadır.
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,
TÜBİTAKBİLGEM

Türkiye
Toprak
Organik
Karbonu
Modeli ve
Haritalanması
Projesi

Projenin amacı
toprak organik
karbonu tespit
etmek ve izleme
sistemini kurmaktır

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

Türkiye
Çölleşme
Modeli ve
Hassasiyet
Haritası
Projesi

Çölleşme ile daha
etkin mücadele
edilebilmesi için,
hangi alanların ne
sebeplerle arazi
bozulumu sürecinde
olduğunu doğru
tespit etmek

 Türkiye Toprak
Organik Karbonu
(TOK) Modeli ve
Haritalanması
yapılması
 Arazi
örtüsü/kullanımına
göre TOK istatistikleri
çıkarılmıştır.
 Havzalara göre TOK
istatistikleri çıkarılması
 Arazi
örtüsü/kullanımındaki
değişimlerin karbon
stokları üzerindeki
etkileri senaryolar ile
ortaya konulması
 Türkiye Çölleşme
Hassasiyet Haritası
oluşturuldu

2017-2018
(güncelleme
çalışmaları
devam
etmektedir)

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör

Türkiye Toprak Organik
Karbonu (TOK) Modeli
ve Haritalanması
yapılmıştır.
Arazi örtüsü/kullanımına
göre TOK istatistikleri
çıkarılmıştır.
Havzalara göre TOK
istatistikleri çıkarıldı.
Arazi
örtüsü/kullanımındaki
değişimlerin karbon
stokları üzerindeki
etkileri senaryolar ile
ortaya konuldu.

2015-2019

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör

Türkiye Çölleşme
Hassasiyet Haritası
oluşturuldu
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TÜBİTAKT.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

Entegre
Mikrohavza
Rehabilitasyon
Projeleri

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

Baraj
Havzaları
Yeşil Kuşak
Ağaçlandırma
ve Erozyon
Kontrolü
Projeleri

T.C. Tarım ve

Yukarı Havza

İklim
değişikliğinden
kaynaklı küresel
ısınmadan doğacak
değişikliklere karşı
uyum sağlanması,
arazi tahribatının
dengelenmesi,
biyolojik çeşitliliğin
geliştirilmesi ve
toprak organik
karbonun
tutumunun
yükseltilmesi
İklim değişikliğinin
mevcut arazi ortamı
ve diğer canlılar
üzerindeki zararlı
etkilerini ile
atmosferdeki
karbon miktarını
azaltma

 550.000 ha sahayı
kapsayan 17 Adet
entegre havza projesi
yapılmıştır

2020

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör,
çiftçiler

 2020 yılı sonu
itibariyle 87 adet (71
adet baraj+29 adet
gölet) ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü
projesi üretilerek proje
desteği sağlanmıştır.

2020

İklim değişikliği ve

 2020 yılı sonu

2020

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör,
çiftçiler
Tüm kamu

550.000 ha sahayı
kapsayan 17 Adet
entegre havza projesi
yapılmıştır.
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Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

Sel Kontrol
Projeleri

insan etkilerine
bağlı olarak son
yıllarda Türkiye’de
afetlerden dolayı
ortaya çıkan maddi
kayıplar hızla
artması

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

Heyelan
Kontrol
Projeleri ve
Duyarlılık
Haritaları

İklim değişikliğinin
artan etkisi ile artan
heyelanların
sebebiyet verdiği
zararların asgariye
düşürülmesi

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

Kurak-Yarı
kurak
Alanlarda
Dikim
Başarılarının
Artırılmasına
Yönelik Bitki
Destek

İklim değişikliğinin
etkisi ile ülkemizde
kuraklığın zararlı
etkileri artması

itibariyle 139 adet sel
kontrol projesi
üretilmiştir

2020
 2020 yılı sonu
itibariyle 12 adet
Heyelan Kontrol
Uygulama Projesi 16
adet Heyelan
Duyarlılık Haritası ve 6
adet Taş Kaya Düşmesi
Kontrol Projesi tanzim
edilmiştir.
 Yeni dikilen bitkilerin
ilk yıl kuraklığını
atlatması ve bitkinin
adaptasyonu için
zaman kazanılması
amacıyla ülkemizde
üretilen ekobox
kaplarla ilk kez

kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör,
çiftçiler
Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör,
çiftçiler
Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör,
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Üniteleri
Projesi

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,

Tarla ve Yol
Kenarları
Ağaçlandırma
Projeleri

tarım alanlarında
iklim değişikliğinin
zararlı etkileri
sonucu ortaya çıkan
çölleşme ve
erozyonun sebep
olduğu verim
kaybının önlenmesi
ve ortamdaki nemin
muhafaza edilmesi
ile yöre halkı için
alternatif gelir

uygulanan proje
kapsamında farklı
ekosistemlerde farklı
türler ile deneme
desenleri tesis
edilmiştir. KonyaKarapınar’da 8 ağaç
türüne (sedir, karaçam,
zerdali, kır iğdesi, alıç,
mürver, kuşburnu ve
hünnap) ait deneme
parselleri
oluşturulmuştur
2020
 2020 sonu itibariyle
rüzgar erozyonunun
oldukça fazla yaşandığı
Konya, Karaman ve
Niğde’ de illerinde
toplam 34 adet proje
hazırlanmıştır.

çiftçiler

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör,
çiftçiler
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,
OGM, FAO

Afrika’dan
Türkiye’ye
Köprüler
(BRIDGES)
Projesi

kaynaklarının
oluşturulması ve
yaban hayvanları
için korunaklı
alanlar
oluşturulmasına
katkı sağlanmak
Moritanya, Sudan
ve Eritre’de toplam
5.000 ha alanda
(Sudan’da 3.000 ha,
Moritanya’da 2.000
ha ve Eritre’de
1.000
ha) restorasyon
faaliyetleri
yapılacak, odun dışı
orman ürünlerinin
geliştirilmesi,
izleme sistemlerinin
kurulması, bilgi
yönetimi,
farkındalık
oluşturma/iletişim

 Üç yıl sürecek olan
proje kapsamında
Moritanya, Sudan ve
Eritre’de toplam 5.000
ha alanda (Sudan’da
3.000 ha, Moritanya’da
2.000 ha ve Eritre’de
1.000 ha) restorasyon
faaliyetleri yapılacak,
odun dışı orman
ürünlerinin
geliştirilmesi, izleme
sistemlerinin
kurulması, bilgi
yönetimi, farkındalık
oluşturma/ iletişim ve
görünürlük faaliyetleri
gerçekleştirilecektir

2017-

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
sivil toplum
kuruluşları
yerel
yönetimler ve
özel sektör,
çiftçiler
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele
Genel
Müdürlüğü,
TAGEM,
Kazakistan,
Kırgızistan,
Tacikistan,
Türkmenistan,
Özbekistan,
FAO

Orta Asya ve
Türkiye’de
Kuraklığa
Meyilli ve
Tuzlanmadan
Etilenmiş
Tarımsal
Üretim
Peyzajlarında
Entegre Doğal
Kaynak
Yönetimi
Projesi
(CACILM_II)

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Çölleşme ve
Erozyonla
Mücadele

Uluslararası
Çölleşmeyle
Mücadele
Eğitimleri

Entegre Doğal
Kaynak Yönetimi
teşvik etmek için
çok ülkeli işbirliği
ve ortaklık,
Entegre Doğal
Kaynak Yönetimi
için dayanıklılığın
politik, yasal ve
kurumsal
çerçevelere
entegrasyonu,
Kuraklığa meyilli
ve tuzlanmadan
etkilenmiş üretim
peyzajlarında iklim
dostu tarım
uygulamalarının
yaygınlaştırılması,
Afrika, Orta Asya,
Kafkas, Orta Doğu
ve Balkan ülkeleri
yanı sıra dünyadan
katılım sağlayan
birçok uzmanla

 Uygulamalar
kapsamında çok ülkeli
işbirliği ve bilgi
paylaşımı, mevzuatın
iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar,
çeşitli arazi
uygulamaları, iyi
uygulamaların
yaygınlaştırılması gibi
çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.

 Bugüne kadar 108
ülkeden 953 uzmana
eğitimler verilmiştir

2018-2024

Türkiye,
Kazakistan,
Kırgızistan,
Tacikistan,
Türkmenistan,
Özbekistan

Çok ülkeli işbirliği ve
bilgi paylaşımı

Afrika, Orta Asya,
Kafkas, Orta Doğu ve
Balkan ülkeleri yanı sıra
dünyadan katılım
sağlayan birçok uzmanla
ülkemizin çölleşme, arazi

164

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

Genel
Müdürlüğü

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Tarımsal
Araştırmalar ve
Politikalar
Genel
Müdürlüğü

İklim
Değişikliğinin
Tarıma
Etkileri-Uyum
AR_GE
projeleri

ülkemizin çölleşme,
arazi tahribatı,
kuraklık, erozyon
ve ormancılık
konularında
edinmiş olduğu
tecrübe ve
deneyimler
paylaşılmaktadır.
İklim değişikliğinin
tarıma etkilerini
belirlemek ve
tarımı olası iklim
değişikliklerine
uyumlaştırmak için
AR-GE çalışmaları
yürütülmektedir.

Sonuçlanan
 Tarımsal üretimde
ve devam
iklim değişikliğine
uyumun sağlanması ve
üretimin sürdürülebilir
kılınması için farklı
iklim-bitki gelişim
modelleri ve iklim
projeksiyonları
kullanılarak; bölgesel
ve ülkesel önemli tarım
ürünlerinde (buğday,
arpa, ayçiçeği, zeytin,
üzüm, patates, incir ve
domates ) iklim
değişikliğinin
fenelojik, süreçlere,

Üreticiler,
ilgili kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel
yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları

tahribatı, kuraklık,
erozyon ve ormancılık
konularında edinmiş
olduğu tecrübe ve
deneyimler
paylaşılmaktadır. Bugüne
kadar 108 ülkeden 953
uzmana eğitimler
verilmiştir
Devam ediyor -Gelecek
iklim projeksiyonlarına
göre ürünlerde verim ve
biyokütle değişimleri,
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Tarımsal
Araştırmalar ve
Politikalar
Genel
Müdürlüğü

İklim
Değişikliğinin
Bazı Önemli
Tarım Ürünleri
Uygunluk
Alanları
Üzerine
Etkilerinin
Belirlenmesi"
Ülkesel Projesi

İklim değişikliğinin
bazı önemli tarım
ürünleri (incir,
kayısı, kiraz, zeytin,
pamuk, fındık, muz,
limon, portokal )
üretim uygunluk
alanlarına etkileri
model ve
projeksiyonlarla
belirlenerek olası
uygunluk alan
haritaları
üretilecektir.

verim, kalite ve
tarımsal faaliyetlere
etkilerinin belirlenmesi
ve uyum için öneriler
geliştirilmesi
 Günümüz iklim şartları
ile gelecek iklim
projeksiyonlarına göre
uygun ürün yetişme
alanlarının belirlenmesi
ve haritalanması
Devam
 Ülkesel yedi farklı
ediyor
bölgede üreticiler ile
(2019-2023)
anketler
gerçekleştirmek, anket
analizleri ve bölgesel
iklim faktörlerine göre
iklim değişikliğine
farkındalıklarını
ölçmek, uyuma yönelik
tedbirler geliştirmek




Üreticiler,
ilgili kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel
yönetimler,
ihracatçı
birlikleri, özel
sektör ve sivil
toplum
kuruluşları

Devam ediyor
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Tarımsal
Araştırmalar ve
Politikalar
Genel
Müdürlüğü

Tarımsal
Üreticilerin
İklim
Değişikliğine
Dayanıklılığın
Belirlenmesi

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Tarımsal
Araştırmalar ve
Politikalar
Genel
Müdürlüğü

Kurak ve Yarı
Kurak
Alanlarda
(Yağmur suyu
Yönetimi) Su
Hasadı
projeleri

Üreticilerimizin
değişen iklim
şartlarındaki
değişimlere olan
farkındalığını
belirlemek, iklim
değişikliğine karşı
dayanıklılıklarını
tanımlamak ve
arttırmaya yönelik
öncelikleri
belirlemek, değişen
şartlara uyumlarını
sağlamak
Suyun kısıtlı ve
yetersiz olduğu
bölgelerde ve
bitkinin ihtiyacı
olduğu dönemlerde
yağmur suyunun
yönetimi ile bitki
kök bölgesinde
suyun muhafaza
yöntemleri

 Bölgelere göre uygun
su hasadı tekniklerini
geliştirmek ve
yaygınlaştırmak, su
tasarrufu sağlamak

Devam
ediyor
(2020-2022)

Üreticiler,
ilgili kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel
yönetimler,
ihracatçı
birlikleri, özel
sektör ve sivil
toplum
kuruluşları

Teknik Rehber



Sonuçlanan
ve devam
eden

Üreticiler, ilgili
kamu
kurumları,
yerel
yönetimler,
sivil toplum
kuruluşları

Yağmur suyunun
yönetimin en iyi örneği
olan Su Hasadı
Projelerinde yağmur
suyundan % 85-90’a
varan oranlarda toprakta
bitki kökünde
biriktirilmesi
sağlanmıştır. Yağmur
suyu hasadı çalışılan
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Meteoroloji
Genel
Müdürlüğü

T.C. Tarım ve
Orman

Yeni
Senaryolar ile
Türkiye İklim
Projeksiyonları
ve İklim
Değişikliği

İklim değişikliği
uyum ve
adaptasyon
çalışmalarına
bilimsel altlık
sağlayabilmek
amacıyla Türkiye
ve bölgesi özelinde
iklim
projeksiyonlarının
geliştirilmesi

Havza Master Suya olan talebin
Plan
sürekli olarak

Tamamlandı Tüm kamu
 RCP4.5 ve RCP8.5
kurumları,
senaryoları temelinde 3 . (20122015)
üniversiteler,
Küresel İklim Modeli
yerel
kullanılarak Türkiye ve
yönetimler,
bölgesi özelinde iklim
özel sektör ve
projeksiyonlarının
sivil toplum
geliştirilmesi
kuruluşları
 İklim projeksiyonu
sonuçlarının
raporlanması
 Sektörel etkilenebilirlik
analizi ve iklim
değişikliğine uyum
çalışmalarına bilimsel
destek verebilmek
amacıyla veri tabanı
oluşturulması

 Çalışma kapsamında su Tamamlandı İlgili kamu
(2010-2019) kurumları,
kaynaklarından

ürünlerde kuru tarım
konusuna göre 3-4 kat
fazla verim alınmıştır.
Yeni Senaryolar ile
Türkiye İklim
Projeksiyonları ve İklim
Değişikliği Raporu
İklim Projeksiyonları
Veri Tabanı
2015-2020 döneminde
Sektörel etkilenebilirlik
analizi ve iklim
değişikliğine uyum
çalışmaları kapsamında
kamu kurumları,
üniversiteler, STK ve
özel şirketler tarafından
yürütülen yıllık 20’den
fazla proje ve
araştırmalara iklim
projeksiyonu veri desteği
Havza su potansiyeli ve
kalitesi, arazi kullanım
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Bakanlığı
Devlet Su İşleri
Genel
Müdürlüğü

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Devlet Su İşleri
Genel
Müdürlüğü

Çalışmaları

Depolama
Kapasitesinin
Artırılması

artması ve mevcut
kaynakların gün
geçtikçe azalması
nedeniyle bu
kaynakların
sürdürülebilir
kullanımını
sağlamak için, Su
Çerçeve Direktifi
Kapsamında
hazırlanmakta olan
Nehir Havza
Yönetimi Planlarına
da altlık teşkil
etmek üzere 25
havzada
hazırlanmıştır.
İklim değişikliği ve
kuraklık
koşullarında
su
kaynaklarının
miktarında
karşılaşılacak

kullanımların, havzanın
arazi varlığının,
sulama potansiyeli ile
ihtiyacının, içmekullanma ve sanayi
suyu ihtiyaçlarının, su
haklarının, enerji
üretme imkanlarının
tespiti ile taşkın
zararlarını önlemeye
yönelik tesislerin
değerlendirilmesi vb.
çalışmalar yapılmıştır.

Devam
 Talepleri karşılamak
ediyor.
için içme-kullanma,
sanayi ve sulama
amaçlı baraj ve göletler
yapılarak potansiyel su
tutma kapasitesi

üniversiteler,
yerel
yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları

durumları, toprak
kaynakları, su
kullanımları ve
ihtiyaçlarının etüt
edilerek su bütçesinin
oluşturulması,
Belirlenen potansiyelin
içme suyu, sulama,
enerji, sanayi vb.
maksatlı değerlendirilme
öncelikleri ile olabilecek
su ihtiyacının tespiti,

Kamu

İhtiyacın karşılanma
yöntemleri ile teknik,
ekonomik ve çevresel
yapılabilirliğinin
incelenmesi.
DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından tamamlanarak
hizmete alınan 178
milyar m3 depolama
kapasitesine sahip 876
adet baraj ve 651 adet
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belirsizliklerin daha
dengeli bir şekilde
azaltılması
hedeflenmektedir.

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Devlet Su İşleri
Genel
Müdürlüğü

Hidrometeorol Su kaynaklarının
ojik Gözlem geliştirilmesi
Ağı
kapsamında en
önemli unsur,
mevcut su
varlığının kalite ve
miktarının iyi bir
gözlem ağıyla uzun
süreli ve güvenilir

arttırılmakta ve
karşılaşılabilecek su
sıkıntısının önlenmesi
ve suyun kontrollü
tüketimi
sağlanmaktadır.
 Hâlihazırda DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından
tamamlanarak hizmete
alınan 178 milyar m3
depolama kapasitesine
sahip 876 adet baraj ve
651 adet gölet
bulunmaktadır.
Yatırımlarımız devam
etmektedir.
 Su kaynakları
geliştirme projelerine
yönelik hidrometrik,
hidrometeorolojik,
sediment, kar ve su
kalite gözlemlerini
yapılmakta, gözlem
istasyonlarını tesis edip
ve işletilmekte,

gölet bulunmaktadır.
Yatırımlarımız devam
etmektedir.

Sürekli

İlgili kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel
yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları

25 adet hidrolojik
havzada, akarsu ve
göllerde yürütülen
gözlemleri
gerçekleştirilmekte,
hidrometeorolojik
gözlem ağında 2020 yılı
itibariyle 1351’ı akım
gözlem istasyonu (AGİ),
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bir şekilde uzun
süreli ölçülmesidir.

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Devlet Su İşleri

İçme,
Kullanma ve
Sanayi Suyu
Temini

Belediye teşkilatı
olan 2.948 yerleşim
yerine
içme,
kullanma ve sanayi

HES’lerden bırakılan
doğal hayat suyu
seviyeleri izlenilmekte,
gözlem istasyonlarında
anlık olarak izleme
çalışmaları
yapılmaktadır.

 2008 yılında “81 İl
Merkezinin İçme,
Kullanma ve Sanayi
suyu Temini Eylem

Sürekli

Kamu

90 adedi göl gözlem
istasyonu (GGİ), 156
adedi meteoroloji gözlem
istasyonu (MGİ), 260
adedi kar gözlem
istasyonu (KGİ) ve 155
adet de sediment alım
noktası olmak üzere
toplam 2012 adet gözlem
istasyonu bulunmakta
olup bunların 1035 adedi
on-line olarak
izlenebilmektedir. Ayrıca
Su Çerçeve Direktifi
kapsamında Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü’nden
gelen izleme planlarına
göre 2020 yılı itibariyle
1147 istasyonda su
kalitesi ölçümü
yapılmaktadır.
-DSİ’nin kurulduğu
günden beri inşa edilen
346 adet içmesuyu tesisi
ile 48 milyon kişiye yıllık
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Genel
Müdürlüğü

suyu sağlanması ve
gerekli
gördüğü
öncelikli atık su
arıtma ile ilgili
yatırım hizmetleri
konusunda Devlet
Su İşleri Genel
Müdürlüğü
yetkilendirilmiştir.

Planı (2008-2012)”
hazırlanmıştır. Daha
sonra söz konusu
Eylem Planı 2010,
2013 ve 2015
yıllarında revize
edilmiştir. Söz konusu
yıllarda ayrıca nüfusu
50.000 ve üstü
yerleşimlerin Eylem
Planı da hazırlanmıştır.

4,72 milyar m3 ilave
temiz içmesuyu
sağlanmıştır.
-2020 yılı sonu itibarıyla
tamamlanan 90 adet
modern içme suyu arıtma
tesisi ile günde 9,16
milyon m3 AB
standartlarında arıtılmış
su üretilmektedir.
-2023 yılına kadar
yaklaşık 12 milyon kişiye
550 milyon m³
hedeflenmekte iken
mevcut durumda 1,20
milyar m³ gerçekleşme
sağlanarak 2023 yılı
hedeflenen üzerine
çıkılmıştır.
-Tüm projelerin
tamamlanması ile de
yaklaşık 20 milyon kişiye
yıllık ilave 2,17 milyar
m³ içmesuyu temin
edilmesi
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Devlet Su İşleri
Genel
Müdürlüğü

Arıtılmış
Atıksuların
Sulamada
Kullanımı

T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı

Taşkın
Rüsubat
Kontrolü

Artan nüfus ve
gelişen sanayiye
bağlı olarak ‘su’ya
ihtiyaç hızla
artmakta ve doğal
su kaynakları hızla
tükenmektedir.
Bundan dolayı, atık
suların iyi
yönetilerek geri
kazanımlarının
sağlanması da
büyük önem arz
etmektedir.

ve İklim değişikliği,
doğal afetlerin
şiddetini ve

Sürekli
 İnşa edilen 21 Atıksu
Tesisi ile 314.793 m³
atık su arıtılarak
tarımsal sulamada
kullanılabilecek şekilde
yeniden kullanıma
sunulmuştur.
 Ülkemizde mevcut
Atıksu Arıtma
Tesislerinde yıllık 7
milyar m3 atıksu
arıtılmaktadır. Yapılan
çalışmalarda; yaklaşık
2 milyar m3 arıtılmış
atıksuyun dezenfekte
edilip tarımsal sulama
kriterlerine
getirildikten sonra
tarımsal sulamada
kullanılabileceği tespit
edilmiştir.
Sürekli
 2006/27 sayılı "Dere
Yatakları ve Taşkınlar"
ile 2010/5 sayılı

Kamu

İlgili kamu
kurumları,
üniversiteler,

hedeflenmektedir.
Kurumumuz tarafından
projeleri tamamlanan ve
proje çalışmaları halen
devam eden Atıksu
Arıtma Tesisleri işlerinin
yatırıma dönüşmesiyle
günlük yaklaşık
1.000.000 m3 atıksu
arıtılarak 200.000 dekar
tarım alanı
sulanabilecektir

DSİ çalışmalarıyla 10
109 adet taşkın koruma
tesisi ile 12 121 000
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Devlet Su İşleri
Genel
Müdürlüğü

sıklığını
artırmaktadır. Bu
sebeple DSİ,
değişen şartlara
uyum sağlayacak
taşkın koruma
projelerini hayata
geçirmektedir.

"Akarsu ve Dere
Yataklarının Islahı"
konulu Mülga
Başbakanlık
Genelgeleri
kapsamında üst havza
ve alt havzada taşkın
ve sellere karşı önleyici
ve koruyucu projeler
geliştirilmektedir.
Ayrıca yukarı
havzalardaki
erozyondan
kaynaklanan ve
akarsularla mansaba
taşınan rüsubatın;
yerleşim yerleri, taban
tarım arazileri,
depolama tesislerinde
oluşturacağı zararların
önlenmesine yönelik
olarak taşkın ve
rüsubat kontrolü
konularında etütler
yapmakta/yaptırmakta,

yerel
yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları

dekar alan taşkınlardan
korunmuştur.
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T.C. Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Devlet Su İşleri
Genel
Müdürlüğü

Taşkın, Arıza,
Müdahale
Mekânsal Bilgi
Sistemi
(TAMBİS)

DSİ tesislerine
yapılan
müdahaleler ve
taşkın ihbarları
akıllı telefon
uygulaması olan
TAMBİS SİSTEMİ
ile vatandaşlarca
bildirilebilmekte ve
İdaremiz tarafından
yürütülen taşkın
hususundaki
çalışmalara ilişkin
veriler bir veri
tabanında
saklanabilmektedir.

buna yönelik projeler
hazırlayarak
uygulamaya
koymaktadır.
Sürekli
 Bu kapsamda
tasarlanan ve konum
bilgisi de içeren
Taşkın, Arıza ve
Müdahale Bilgi Sistemi
(TAMBİS) iki ayrı
uygulamadan
oluşmaktadır.
 1-DSİ Tambis Web
Uygulaması ;
Uygulama ile DSİ
tarafından taşkın
hususunda yürütülen
tüm çalışmaların tek
bir veri tabanında
toplanmasının yanı
sıra, yeni bilgilerin
girilmesi, mevcut
bilgilerin incelenmesi,
değerlendirilmesi ve
raporlanması

Kamu

TAMBİS uygulaması ile
Taşkınlarda can ve mal
kaybını önlemek veya
azaltmak maksadıyla
doğru zamanda, doğru
yerde ve doğru kişiye
yapılan ikaz neticesinde,
Devreye aldığımız bu
sistem ihtiyaç
duyduğumuz bilgilerin
hızlı ve etkin iletimini
sağlayacak böylelikle
yaşanan afetin
gerçekleşme zamanı,
konumu ve şiddeti
hususundaki bilgiler
ivedilikle elde edilerek,
alınacak tedbirlerin
içeriği, boyutu ve
zamanlaması
belirlenecek ve takibi
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sağlanmıştır.
 2-DSİ Tambis Mobil
Uygulaması; DSİ
TAMBİS WEB
uygulaması ile
bütünleşik olarak, akıllı
mobil telefonlarda
çalışan, arazi
çalışmaları esnasında
ve taşkın afetine ilişkin
olay mahallinden elde
edilen bilgilerin
konum, fotoğraf,
açıklama ve
ihtiyaçların yer aldığı
bilgilerin; gerek DSİ
personeli gerekse
vatandaşlar tarafından
veri tabanına
aktarılması sağlanarak
belirlenen süreçler
çerçevesinde iş ve
işlemlerin
gerçekleştirilmesi
sağlanmıştır.

gerçekleştirilerek tekrar
yaşanması
önlenebilecektir.
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Tarım ve
Orman
BakanlığıOrman Genel
Müdürlüğü

İklim
Değişikliğine
Uyum
FaaliyetleriOrmancılıkta
İklim
Değişikliğine
Uyum Stratejik
Planı

İklim değişikliğinin
Türkiye'nin orman
ekosistemleri
üzerindeki
etkilerinin özgün ve
geniş
kapsamlı
durumu gözönünde
bulundurulduğunda,
yerelden bölgesel
ve ulusala kadar her
düzeyde
uyum
önlemlerinin
alınması
gerekmektedir. Bu
nedenle,
Orman
Genel
Müdürlüğünün
İklim Değişikliğine
Uyum Faaliyetleri
kapsamında 2020
yılında
“Ormancılıkta
İklim Değişikliğine
Uyum
Stratejik
Planı”

İklim
Değişikliğinin
Etkileri ve Uyum Konulu
OGM Projeleri
1.
Ormanların
Su
Kullanımı
Bağlamında
Sürdürülebilir
Orman
Yönetimi Uygulamaları
için Orman Yönetim
Kapasitesinin
Geliştirilmesi
Projesi
(2012-2013)
2. Küresel değişiklikler
bağlamında
Akdeniz
orman ekosistemlerinin
mal ve hizmetlerinin
üretiminin
maksimize
edilmesi Projesi (FFEM)
(2013-2018)
3. OGM Seyhan Havzası
Projesinde
Orman
Ekosistemi
ve
Ormancılığının
İklim
Değişikliğine
Uyumu
(2011)
4. MENA (Orta Doğu ve
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hazırlanmıştır.
Türkiye'de
Ormanların İklim
Değişikliğine
Uyum Stratejileri,
Orman
Genel
Müdürlüğü'nün
sektörel
bazda
uyum konusunda
stratejiler
ve
eylemleri içeren ilk
ürünüdür.
Bu
belgedeki 9 Strateji
ve
51
faaliyet
ormanları
iklime
daha dayanıklı hale
getirmeyi
amaçlamaktadır.
Orman
Genel
Müdürlüğü,
Stratejik Planı’nda
iklim değişikliğine
uyum
eylemine
ilişkin bir hedef
belirlemese de tüm

Kuzey
Afrika)
Bölgesinde Ormancılık
Politikalarının
İklim
Değişikliğine
Adaptasyonu
Projesi
(2010-2015)
5. Konya Bölgesinde
Akdeniz Ormanlarının
İklim Değişikliğine
Uyumu (2013-2017
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faaliyetlerini
doğaya
yakın
yaklaşım
ve
sürdürülebilir
orman
yönetimi
anlayışı
ile
sürdürmektedir.
Aşağıda bir kısmı
listelenen Orman
Genel Müdürlüğü
faaliyetleri
iklim
değişikliğine uyum
sağlamaya hizmet
etmektedir.

T.C. İçişleri
Bakanlığı Afet
ve Acil Durum
Yönetimi

1.
Türkiye
’de İklim
Değişikliğinde
n Kaynaklanan

İklim değişikliğinin
etkileri nedeniyle
ortaya çıkan afet
risklerini

 Bileşen 1; İklim
değişikliğinin neden
olduğu afetlere yönelik
olası tehlike, risk ve

(2020-2022)
Devam
ediyor

AFAD, Pilot
Büyükşehir
Belediyeleri

Mevcut stratejilerin ve
mevzuatın gözden
geçirilmesi ve
değerlendirilmesi
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Başkanlığı

Afet
Risklerinin
Azaltılması ve
Adaptasyonu
İçin AFAD’ın
Kapasitesinin
İyileştirilmesi
Teknik Destek
Projesi

belirlemek ve
azaltmak için
kapasite geliştirerek
ve dirençliliği
artırarak,
sürdürülebilir
kalkınmaya katkı
sağlamayı
amaçlamak.

uyum kapasitesini
belirlemek ve
yönetmek için teknik
ve insan kapasitesinin
oluşturulması
 Bileşen 2; Pilot illerde,
iklim değişikliğinden
kaynaklanan potansiyel
afet risklerinin ve
zararların belirlenmesi,
önleyici yerel afet
planlarının
hazırlanması, yönetimi
ve afet uyumu için
Birleşmiş Milletlerin,
Uyumlu Kentler
girişimi ilkelerine
uygun olarak yerel
farkındalık ve kapasite
oluşturulması

Çoklu zarar görebilirlik
ve CBS haritalarının
gözden geçirilmesi ve
geliştirilmesi
Türkiye'de iklim
değişikliğinden
kaynaklanan afetlerin
belirlenmesi için bir
metodolojinin
geliştirilmesi
İklim değişikliğine uyum
konusunda detaylı bir
kurumsal boşluk analizi
ve eylem planının
yapılması
İklim değişikliği kaynaklı
afetlerin risklerinin
azaltılması ve afetlere
uyum için gereken eğitim
ihtiyaçlarının
belirlenmesi
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Heyelan erken uyarı
sistemi konusunda
AFAD’ın kapasitesinin
geliştirilmesi
İklim değişikliğinin
neden olduğu afetlere
ilişkin ulusal bir risk
değerlendirme raporunun
hazırlanması
Seçilen pilot belediyelere
iklim değişikliği
konularında, (iklim
uyum, iklim kaynaklı
afetler, tedbirler, uyum,
dayanıklılık ve yerel
eylem planları hazırlama,
mali imkanlar) eğitimler
verilmesi, AFAD ile
seçilen belediyeler
arasında işbirliği
anlaşması hazırlanması
ve imzalanması
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Afet risk önleme ve
uyum planları
hazırlanması

Ankara
Büyükşehir
Belediyesi
ASKİ Genel
Müdürlüğü

Ankara
İçmesuyu,
Atıksu,
Yağmursuyu
Yönetimi
Master Planı

Su Kayıp ve
Kaçakları Devam
eden su kayıplarını
azaltma çalışmaları
değerlendirilecek,
su kayıp/kaçak
azaltım hedefleri
belirlenerek
kademeli uygulama
programı
uygulanacaktır.
İklim Değişikliği
Etkileri Su
kaynakları

 Plan Kapsamında 21
Görev Raporu, 11 Özel
Rapor, 6 Nihai Rapor
hazırlanacak olup,
2054 hedef yılı ve ara
dönemler için su
ihtiyaç eğrileri
belirlenerek Ankara ili
için yıllara göre su
arz/talep dengesi
tabloları ve eğrileri
oluşturulacak,
 Yağmursuyu toplama
sistemi, Yağmur Suyu

Devam
ediyor
(07.04.2020
23.09.2023)

Tarım ve
Orman
Bakanlığı,
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı,
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi, ilçe
Belediyeler,
Ankara Halkı

Uyum eylemlerinin
hazırlanması ve
uygulanması ve
izlenmesi ve
değerlendirilmesi için bir
çerçeve Oluşturulması
Ankara içerisindeki Su
Kayıp-kaçak Oranlarının
Belirlenmesi ve Oranın
Düşürülmesi
Ankara Alt Havzaları ve
Yerleşim Birimleri için
Kuraklık Şiddeti
İndisi’nin yardımıyla
Mevcut ve Gelecek
Dönem için sektörel ET
seviyesi tanımlanacaktır.
Ankara’nın artan su
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havzalarında yağışakış oransal ilişkisi
araştırılacak,
bulunan bu ilişkiler
iklim
simülasyonları
yağış sonuçları
kullanılarak;
gelecek dönem
(2021-2054)
akımları simüle
edilmeye
çalışılacaktır.
Atıksu Toplama
Sistemi:
Gri Su
uygulamaları
incelenecek, evsel
Atıksuların
siyah/gri su olarak
ayrıştırılması
arıtılması ve
yeniden
kullanılması etüt
edilecektir.

Hasadı, Uzaklaştırma
ve Dere Islahı Projesi
hazırlanacak,
 Kuraklık analizi
yöntemleri incelenecek
ve belirlenecek
yöntemle mevcut,
planlanan ve potansiyel
su kaynakları için
kuraklık
değerlendirmesi
yapılacak,
 Şehir Selleri
Yönetiminde Yenilikçi
Yaklaşımlar
kapsamında teknolojik
izlemelerle birlikte
entegre çözümler
yürütülecek,
 iklim değişikliğinin
yağış rejimine etkisi
kapsamlı bir şekilde
incelenip şehir selleri
üzerinde etkileri
alınacak tedbirler ve

ihtiyacı için mevcut
kaynakların etkin ve
verimli bir şekilde
kullanılabilmesi, yeni
kaynakların çevre odaklı
sürdürülebilir bir şekilde
entegre edilmesi.
Ankara’nın gelecek otuz
yılı için su, Atıksu,
yağmursuyu
ihtiyaçlarının
belirlenmesi.
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Yağmursuyu
Sistemleri:
Havzalar, mevcut
altyapı ve tesisler,
planlanan ve devam
eden çalışmalar,
debi ve kirlilik
yükleri,
yağmursuyu
geciktirme,
biriktirme yapıları,
mevcut ıslah
çalışmaları,
hazırlanmış projeler
ve hesap yöntemleri
değerlendirilecektir.
İçme Suyu Arıtma:
Mevcut su arıtma
tesislerinin
kapasiteleri,
verimleri
incelenerek işletme
etütleri yapılarak su
ihtiyacını
karşılamada

uygulamaya yönelik
önerilerde
bulunulacaktır.
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yeterlilik
değerlendirmeleri
yapılacaktır.
Atıksu Arıtma:
Mevcut tesisler ve
iyileştirme
çalışmaları da göz
önüne alınarak
arıtılmış Atıksuların
uzaklaştırma
stratejileri alıcı
ortamların
durumuna göre
belirlenerek yeşil
altyapı ve geri
kazanım
uygulamaları
dikkate alınacaktır.
Yeşil Altyapı:
Park ve bahçelerin
su ihtiyacını
karşılamak üzere
ulusal ve
uluslararası yeşil
altyapı stratejileri
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Tasarım ve
Simülasyon
Teknolojileri
A.Ş.

İklim
Değişimine
Uyum. Doğa
Temelli
Çözüm (DTÇ)
ve Doğa ile
Yapım (DiY).

TZOB

2012 Kadın
Çiftçi
Eğitimleri

TZOB

2013 Tarımsal
Nüfus

dikkate alınarak
Atıksuların geri
kazanımı amaçlı
seçenekli planlama
çalışmaları
yapılacaktır.
 Dünya
genelinde İklim
Değişimine
Bağlı Çözüm ve
Uygulamalar.
 Avrupa Birliği
Projeleri.
TOB, Aile
Bakanlığı ve TZOB
işbirliğinde
imzalanan Protokol
kapsamında kadın
çiftçi eğitimlerinde
bilinçli sulama ve
modern sulama
teknikleri eğitimi,
TOB, İş-Kur ve
TZOB arasında

 Sayısal modelleme ve
tasarım ve Uygulama
çalışmaları.
 İklim değişikliği etki
Analizleri ve
Uygulamaları

Devam
ediyor
(2017-)

Tüm kamu
kurumları,
Belediyeler,
Üniversiteler,
Yerel
Yönetimler,
Özel Sektör

Çalışma devam ediyor.

 İklim değişikliği
kapsamında Sulama
eğitimi Türkiye geneli
yaklaşık 8600 kadın
çiftçiye eğitim
verilmiştir.

Devam
ediyor

Kadın Çiftçiler

Devam Etmekte

 Proje kapsamında
MEB modül

Devam
Ediyor

15-45 yaş arası
Genç Çiftçiler

Devam Etmekte
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Georgia
Institute of
Technology,
Atlanta,
Georgia, USA.
Eskişehir
Osmangazi
Üniversitesi,
Eskişehir,
Türkiye.
Tasarım ve
Simülasyon
Teknolojileri
A.Ş.
Georgia
Institute of
Technology,
Atlanta,

Gençleşiyor

imzalanan iş birliği
protokolü
kapsamında
tarımsal nüfus
gençleşiyor projesi,

Su Arıtma
Tesislerinin
Verimlerinin
Arttırılması ve
İklim
Değişimine
Uyum.

Dünya genelinde ve
Ülkemizdeki su
arıtma tesislerinin
verimlerinin
arttırılması ile ilgili
tasarım ve
uygulamalar.



İklim Değişimi
Etkisinde
Deniz Suyu
Seviyesi

Dünya genelinde ve
Akdeniz, Ege,
Marmara ve
Karadeniz’de İklim

 Sayısal modelleme ve
tasarım çalışmaları.

 İklim değişikliği etki





programlarına talepte
bulunan genç çiftçilere
15-45 yaş arası talep
dahilinde modern
sulama sistemleri
hakkında eğitim
verilmektedir.
Deneysel tasarım
çalışmaları.
Sayısal modelleme ve
tasarım çalışmaları.
Sektör içi uygulamalar.
İklim değişikliği etki
analizleri.

Tamamlandı Tüm kamu
. (2016kurumları,
2020)
Belediyeler,
Üniversiteler,
Yerel
Yönetimler,
Özel Sektör.

Teknik Yayınlar.
Teknik Raporlar.
Hidrolik ve Çevresel
Projeksiyon Çalışmaları.
İnsan Sağlığı etki
çalışmaları.
İklim Değişikliğine uyum
teknik yayınlar.

Tamamlandı Tüm kamu
. (2012kurumları,
2017)
Belediyeler,
Üniversiteler,

Teknik Yayınlar.
Teknik Raporlar.
Çevresel etki çalışmaları.
İklim Değişikliğine uyum
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Georgia, USA.
Tasarım ve
Simülasyon
Teknolojileri
A.Ş.

Georgia
Institute of
Technology,
Atlanta,
Georgia, USA.
Tasarım ve
Simülasyon
Teknolojileri
A.Ş.
Georgia
Institute of
Technology,
Atlanta,
Georgia, USA.
Tasarım ve
Simülasyon

Yükselmesi ve
Deniz Yüzeyi
Sıcaklığı
Artması.
Akdeniz
Uygulamaları.
İklim Değişimi
Etkisinde
Küresel Nüfus
Değişimi
Çalışmaları.

İklim Değişimi
Etkisinde Risk
Analizi ve
Risk Yönetimi.

Değişimine Bağlı
Deniz Seviyesi ve
Deniz Suyu
Sıcaklığı
modelleme
çalışmaları,
analizleri.
Dünya genelinde ve
Kıtalar Arası İklim
Değişimine Bağlı
Nüfus Değişimi ve
Göç Analizleri.

Dünya genelinde
İklim Değişimine
Bağlı Risk Analizi
ve Yönetimi
Çalışmaları.

analizleri

Yerel
Yönetimler,
Özel Sektör

teknik yayınlar.

 Sayısal modelleme ve
tasarım çalışmaları.
 İklim değişikliği etki
analizleri

Tamamlandı Tüm kamu
. (2013kurumları,
2020)
Belediyeler,
Üniversiteler,
Yerel
Yönetimler,
Özel Sektör

Teknik Yayınlar.
İklim Değişikliğine uyum
teknik yayınlar.

 Sayısal modelleme ve
tasarım ve Uygulama
çalışmaları.
 İklim değişikliği etki
Analizleri ve
Uygulamaları

Tamamlandı
. (20102021)
ve halen
devam
ediyor.

Teknik Yayınlar.
Teknik Raporlar.
Çevresel etki çalışmaları.
İklim Değişikliğine uyum
teknik yayınlar.

Tüm kamu
kurumları,
Belediyeler,
Üniversiteler,
Yerel
Yönetimler,
Özel Sektör
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Teknolojileri
A.Ş.
Toprak ZF,
Dicle
Üniversitesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü

Doktora Tezi

Toprak ZF,
Dicle
Üniversitesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü

Doktora Tezi

Toprak ZF
(İkinci
Danışman),
İTÜ Fen

Doktora Tezi

Zeynep Aykaç
(2021), Diyarbakır
İlindeki Tarihi Su
Değirmenlerinin
Konumlarının ve
Hidrolik Enerji
Potansiyellerinin
Araştırılması
14.01.2021
Zemzem Kınık
(2020), Küresel
İklim
Değişikliğinin
Diyarbakır Kent
Merkezi Üzerinde
Etkilerinin
Araştırılması
23.09.2020
Sadık Alashan
(2016), Nehir
Hidroelektrik Enerji
Potansiyelinin

 Diyarbakır İlindeki
Tarihi Su
Değirmenlerinin
Konumlarının
Belirlenmesi
 Hidrolik Enerji
Potansiyellerinin
Araştırılması

Tamamlandı Akademik
camia

Doktora tezi ortaya çıktı

 Küresel İklim
Değişikliğinin
Diyarbakır Kent
Merkezi Üzerinde
Etkilerinin
Araştırılması

Tamamlandı Akademik
camia

Doktora tezi ortaya çıktı

 Hidroelektrik Enerji
Potansiyelinin
Hesaplanmasında Yeni
Bir Yaklaşım

Tamamlandı Akademik
camia

Doktora tezi ortaya çıktı
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Bilimleri
Enstitüsü
Toprak ZF,
Dicle
Üniversitesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü
Toprak ZF,
Dicle
Üniversitesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü

Doktora Tezi

Doktora Tezi

Toprak ZF,
Dicle
Üniversitesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü

Yüksek Lisans
Tezi

Toprak ZF,
Dicle
Üniversitesi
Fen Bilimleri
Enstitüsü

Yüksek Lisans
Tezi

Hesaplanmasında
Yeni Bir Yaklaşım
Murat Batan
(2014), Küresel
İklim Değişikliği ve
Beklenen Sonuçları
Fatih Şıvgın (2019),
Bulanık SMRGT
Yöntemiyle Taşkın
Modellenmesi ve
Kalecik Havzası
Örneği 12.07.2021
Sertaç Atabey
(2018), Bitlis ve
Muş İllerinde İklim
Değişkenlerinin
Trend Analizleri ve
Karşılaştırılması
17.12.2018
Derya Karakaya
(2018), Akış
Katsayısının
Bulanık SMRGT
Yöntemi İle

 Küresel İklim
Değişikliği ve
Beklenen Sonuçları

Tamamlandı Akademik
camia

Doktora tezi ortaya çıktı

 Bulanık SMRGT
Yöntemiyle Taşkın
Modellenmesi ve
Kalecik Havzası
Örneği

Tamamlandı Akademik
camia

Doktora tezi ortaya çıktı

 Bitlis ve Muş İllerinde
İklim Değişkenlerinin
Trend Analizleri ve
Karşılaştırılması

Tamamlandı Akademik
camia

Yüksek lisans tezi ortaya
çıktı

 Akış Katsayısının
Bulanık SMRGT
Yöntemi İle
Modellenmesi

Tamamlandı Akademik
camia

Yüksek lisans tezi ortaya
çıktı
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Toprak ZF,
Zeynep Aykaç
(2020) Dicle
Üniversitesi

DÜBAP Proje

Toprak ZF,
Gümgüm F,
Önen F (2017),
Dicle
Üniversitesi

DÜBAP Proje

Modellenmesi
10.12.2018
Diyarbakır İlindeki
Tarihi Su
Değirmenlerinin
Konumlarının ve
Hidrolik Enerji
Potansiyellerinin
Araştırılması,
Yürütücü, Proje
No:
MÜHENDİSLİK.1
8.009, Süre: 3 Yıl
(02.11.2018 –
02.11.2021), Bütçe:
10000 TL,
DÜBAP.
9. Ulusal Hidroloji
Kongresi (çalıştay
projesi), Yürütücü,
Proje No:
MÜHENDİSLİK.1
7.006, Süre: 1 Yıl
(18.09.2017 –
18.09.2018), Bütçe:

 Diyarbakır İlindeki
Tarihi Su
Değirmenlerinin
Konumlarının ve
Hidrolik Enerji
Potansiyellerinin
Araştırılması

Tamamlandı Akademik
camia

 Ulusal Düzeyde
Hidroloji Kongresi
Düzenlendi

Tamamlandı
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Toprak ZF,
Vural S, Arpa
O, Kavak O
(2017), Dicle
Üniversitesi

DÜBAP Proje

Toprak ZF
(2017), SYGM

(Proje
Danışmanlığı)

Toprak ZF
(2017), SYGM

(Proje
Danışmanlığı)

25940 TL,
DÜBAP.
Kullanım Öncesi
Aşamalarda
Petrolün Diyarbakır
Su Kaynaklarına
Etkileri, Yürütücü,
Proje No:
MÜHENDİSLİK.1
7.009, Süre: 3 Yıl
(27.04.2017 –
27.04.2020), Bütçe:
35000 TL,
DÜBAP.
Fırat – Dicle
Havzaları Kuraklık
Eylem Planı, Proje
Sahibi Kuruluş:
T.C. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı.
Fırat – Dicle
Havzaları Taşkın
Eylem Planı, Proje
Sahibi Kuruluş:
T.C. Orman ve Su

 Kullanım Öncesi
Aşamalarda Petrolün
Diyarbakır Su
Kaynaklarına Etkileri

Tamamlandı

Tamamlandı

Tamamlandı
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Toprak ZF
(2017), SYGM

(Proje
Danışmanlığı)

Karakaya D,
Aykaç Z, and
Toprak ZF
(2017),

SCI YAYIN

İşleri Bakanlığı.
TÜBİTAK
Marmara Araştirma
Merkezi Çevre ve
Temiz Üretim
Enstitüsü (ÇTÜE),
GAP Bölgesi’nde
Sulamadan Dönen
Suların Kontrolü ve
Yeniden Kullanımı
için
İyileştirilmesinin
Araştırılması, Proje
Sahibi Kuruluş:
T.C. Orman ve Su
İşleri Bakanlığı.
Hydraulic and
Hydrological
Investigation on the
Ancient Fountains
of Hz Suleyman
Mosque, Water
Science and
Technology: Water
Suply, 2017

Tamamlandı

Tamamlandı

193

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

(ACCEPTED)
(PRESENTED AT
IWA 2017, Cesme
– Turkey).
Agiralioglu N,
Eris E*, Andic
G, Cigizoglu
HK, Coskun
HG, Yilmaz L,
Algancı U,
Toprak ZF
(2017),

SCI YAYIN

Practical Methods
for the Estimation
of Hydroelectric
Power Potential of
Poorly Gauged
Basins, Sigma J
Eng & Nat Sci 35
(2), 2017, 347-358.

Tamamlandı

Alashan S, Şen
Z, and Toprak
ZF (2016),

SCI YAYIN

Hydroelectric
Energy Potential of
Turkey: A Refined
Calculation
Method, The
Arabian Journal for
Science and
Engineering(Arab J
Sci Eng), DOI
10.1007/s13369015-1982-5.

Tamamlandı
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Toprak ZF,
Hamidi N,
Toprak Ş, and
Şen Z (2013)

SCI YAYIN

Coskun HG,
Alganci U, Eris
E, Agıralioglu
N, Cigizoglu
HK, Yilmaz L,
and Toprak ZF
(2010)

SCI YAYIN

Toprak ZF,

SCI YAYIN

‘Climatic identity
assessment of the
climate change’,
Int. J. Global
Warming, 5(1), 30–
45 (16). DOI:
http://dx.doi.org/10.
1504/IJGW.2013.0
51480.
Remote Sensing
and GIS Innovation
with Hydrologic
Modelling for
Hydroelectric
Power Plant (HPP)
in Poorly Gauged
Basins, Water
Resources
Management,
24(14), 3757-3772,
DOI:
10.1007/s11269010-9632-x.
Modeling Monthly

Tamamlandı

Tamamlandı

Tamamlandı
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Eris E,
Agiralioglu N,
Cigizoglu HK,
Yilmaz L,
Aksoy H,
Coskun HG,
Andic G, and
Alganci U
(2009)
Batan M and
Toprak ZF
(2017)

Toprak ZF
(2016),

Uluslararası
Makale

Uluslararası
Makale

Mean Flow in a
Poorly Gauged
Basin by Fuzzy
Logic, CLEANSoil, Air, Water,
37(7), pp: 555-564.
DOI:
10.1002/clen.20080
0152.
Financial
comparison of the
Kyoto Protocol
obligations and the
natural disaster
losses, Batman
Üniversitesi Yaşam
Bilimleri Dergisi, 7
(2/2), pp. 180-189.
What is the Global
Climate Change?
With the
Perspective of the
People Who Live,
International
Journal of

Tamamlandı

Tamamlandı
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Toprak ZF,
Toprak Sahin,
and Hamidi N
(2012)

Uluslararası
Makale

Toprak ZF,
Songur M,
Hamidi N, and
Gulsever H
(2012),

Uluslararası
Makale

Environmental
Protection, 2016,
Vol. 6 Iss. 1, PP.
134-137.
Changement
Climatique et
Identite Climatique,
Le Journal de I’Eau
et de
I’Environnement,
Revue Scientifique
et Technique, 81-91
LJEE, 20(2012).
Determination of
Losses in WaterNetworks Using a
New Fuzzy
Technique
(SMRGT),
AWERProcedia
Information
Technology &
Computer Science,
Vol 03 (2013) 833840

Tamamlandı

Tamamlandı
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Songur M,
Hamidi N,
Toprak ZF, and
Dabanlı A
(2012)

Uluslararası
Makale

Batan M and
Toprak ZF
(2020)

Ulusal Makale

Developing
Mathematical
Model For Losses
in Water
Distribution
Network by
Integration of
SCADA, GIS and
Customer
Information
System,
AWERProcedia
Information
Technology &
Computer Science,
Vol 03 (2013)
1494-1498
İklim
Değişikliğinde
Etkenler ile
Sonuçların Birbirini
Tetiklemesi, Dicle
Üniversitesi
Mühendislik
Fakültesi

Tamamlandı
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Karakaya D
and Toprak ZF
(2018),

Ulusal Makale

Toprak ZF,
Bülent Selek,
Yakup
KARAASLAN
, Kasım

Ulusal Makale

Mühendislik
Dergisi, Year 2020,
Volume 11 , Issue
2, Pages 759 – 769.
https://doi.org/10.2
4012/dumf.547015
İçme Suyu
Şebekelerindeki Su
Kayıplarının ZFT
Algoritması
Kullanılarak
Sınıflandırılması
Classification
Water Losses in
Water Distribution
Networks Using
ZFT Algorithm, Su
Kaynakları, 3, (2)
22–30, 01 Ekim,
2018.
Bir Havzanın Su
Bütçesinin
Belirlenmesi İçin
Yeni Bir Yaklaşım,
Su Kaynakları, 3,

Tamamlandı

Tamamlandı

199

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

YENİGÜN,
Veysel
GÜMÜŞ, M.
Hakkı
AYDOĞDU
(2018)
Atabey S and
Toprak ZF
(2018)

Aykaç Z,
Karakaya D,
and Toprak ZF
(2018)

(2) 51–60, 01 Ekim,
2018.

Ulusal Makale

Ulusal Makale

Bitlis ve Muş
illerinin iklim
değişikliği
çerçevesinde uzun
dönem sıcaklık
değişimi
karşılaştırması, DÜ
Mühendislik
Fakültesi Dergisi,
Cilt: 9, Sayı: 1, 419
– 428, Ocak 2018.
Su Değirmenlerinin
Hidrolik Enerji
Potansiyelinin
AraştırılmasıDiyarbakır Örneği,
DÜ Mühendislik
Fakültesi Dergisi,
Cilt: 9, Sayı: 1, 515

Tamamlandı

Tamamlandı
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- 527, Ocak 2018.
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12.2.
Daha Önce Yapılan Şuralarda Alınan Kararlar
21-23 Mart 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen 2013 Ormancılık
ve Su Şurası kapsamında alınan “ İklim ve Meteoroloji Komisyonu Kararları” şunlardır:
Karar 1. Ülkemizin Topoğrafik ve İklimsel Özellikleri İle Sektörlerin Ürün ve
Hizmet Talepleri Dikkate Alınarak, Veri Kalitesi Artırılmalı ve Meteorolojik Gözlem
Ağı Genişletilmelidir.
Karar 2. Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Daha Da Geliştirilerek, Vatandaş ve
İlgili Kuruluşların Etkin Olarak Kullanımına Sunulmalıdır.
Karar 3. İklim Değişikliğinin Belirlenmesine Yönelik Genel Projeksiyon
Çalışmaları Geliştirilerek Sürdürülmelidir.
Karar 4. İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Başta Olmak Üzere Sektörel Bazda
Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar Artırılmalıdır.
Karar 5. İklim Değişikliğine Uyum Çalışmaları Yapılmalı ve Kurumsal Kapasite
Artırılmalıdır.
Karar 6. Havza Bazında Taşkın Yönetim Sistemleri Etkinleştirilmeli ve
Kurumlar Arası Koordinasyon Sağlanmalıdır.
Karar 7. Kuraklık Yönetimi Konusunda Politikalar Geliştirilmeli, Mevzuat Alt
Yapısı Oluşturulmalı ve Eylem Planları Belirlenmelidir.
5-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen 2017
II. Ormancılık ve Su Şurası kapsamında alınan kararlar şunlardır:
Su Kararları:
Karar 2. Hidrometeorolojik verilerin toplanması konusunda kurumsal işbirliği ve
kapasite güçlendirilmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Ülkemizde işletilmekte olan mevcut hidrometeorolojik ağın daha kullanışlı
hale gelebilmesi için proje bazlı istasyonlardan ziyade hidrolojik bazlı ve her amaca
hizmet eden istasyonların sayısı artırılmalıdır.
2. Ülkemizde mevcut ağın nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi, fiziksel
hareket kabiliyetinin artırılması için DSİ bünyesinde kurumsal yapı güçlendirilmeli,
rasat faaliyetlerinin sağlıklı biçimde sürdürülebilmesi için ilave mühendis ve hidrolog
kadrosu ihdas edilmelidir.
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3. Yeraltısuyunun miktar ve kalite bakımından izlenmesi kapsamında ölçülecek
parametrelerin değişmesi nedeniyle DSİ bünyesinde personel, araç, laboratuvar ve
ekipman kapasitelerinin arttırılması konusunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
4. İşletme amaçlı AGİ’ler tesis edilmeli, sulama, içme-kullanma, endüstri suyu
amacıyla verilen tüm sular ve drenaj suları ölçülmeli, bunlar kayıt altına alınarak aylık
su tüketim tabloları oluşturulmalıdır.
5. Tüm barajların ve göletlerin aylık işletme tablolarının sağlıklı bir biçimde
oluşturulmasına özen gösterilmelidir.
6. Su bütçesi çalışması kapsamında toplanan veriler ile kullanılan hesaplama
yöntemi Su Veri Tabanı’na (SVT) bir modül olarak eklenmeli, her yıl açılan tesislerin
ve toplanan tüketim verilerinin bölge müdürlükleri tarafından buraya girilmesi
sağlanarak havza yüzey suyu potansiyeli yıllık olarak güncellenmelidir.
7. Sediment çalışmalarına ağırlık verilmeli, sediment ölçümleri ve barajlarda
periyodik olarak yapılması gereken batimetrik ölçümlerin karşılaştırılması yapılmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ, SUEN
Karar 3. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve sucul ekosisteme etkileri ile
ilgili uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. İklim değişikliğine Uyum havza bazında sektörel olarak ele alınmalıdır.
2. Türkiye’de iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, su
arzında düşüş, ürün veriminde azalma, kuraklık, sel gibi aşırı olaylarda artış görüleceği
öngörülmekte olup iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin
azaltılması ve önlenmesi için uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Sorumlu Birim: SYGM, DSİ
İklim ve Meteoroloji Kararları
Karar 5. İklim değişikliği, kuvvetli hava hadiseleri ve meteorolojik afetler ile
ilgili ürün ve hizmetler paydaşlarla birlikte geliştirilmeli; üniversitelerle işbirliği ve
uluslararası etkinlik artırılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
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1. Teknolojik altyapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla işbirliğinin arttırılması
2. Kuvvetli hava hadiseleri ve meteorolojik afetlere yönelik tahmin ve erken
uyarı ürünlerinin geliştirilmesi
3.

Uluslararası

etkinliğin

artırılması

gayesiyle,

bölgesel

merkezlerin

oluşturulması ve geliştirilmesi
4. İklim değişikliğinin izlenmesi, iklim projeksiyonlarının en son senaryolarla
güncellenmesi, iklim beklentilerindeki belirsizliği azaltmak maksadıyla sayılarının
arttırılması ve sonuçların ilgili sektörlerle paylaşılması,
5. MGM Ar-Ge Birimi alt yapısının güçlendirilerek Üniversitelerle işbirliğinin
geliştirilmesi
Sorumlu Birim: MGM
Karar 6. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve ekosistemlere etkisi dikkate
alınarak uyum tedbirleri belirlenmeli ve bunu sağlayacak teşvik mekanizmaları
geliştirilmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Kurum/kuruluşların plan, program ve stratejilerini belirlerken ve uygulama
aşamasında iklim değişikliğinin etkilerinin göz önünde bulundurulması, mevcut durum
ve boşluk analizleri yapılarak mevzuatın geliştirilmesinin desteklenmesi,
2. Su kaynakları ve ekosistemlerin iklim değişikliğine uyumuna yönelik
planlama ve diğer çalışmaların desteklenmesi; suyun verimli kullanılmasına yönelik
teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi
3. İklim değişikliğinin etkileri ve uyum konularında toplumun bilgilendirilmesi
ve farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi
Sorumlu Birim: SYGM
Karar 7. İklim değişikliğine yönelik olarak ülkemiz yutak alanlarının karbon
tutma potansiyeli hesabı güncellenerek geliştirilmelidir, iklim değişikliğinin etkileri
hususunda araştırmalar desteklenmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
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1. İklim değişikliğinin su kaynakları ve ekosisteme etkisine ilişkin araştırmaların
desteklenmesi
2. İklim değişimine bağlı olarak beklenen aşırı atmosfer olaylarına yönelik
olarak su kaynakları ve ormancılık alanlarında risk haritalarının hazırlanması ve
geliştirilmesi
3. İklim değişikliğine yönelik olarak ülkemiz yutak alanlarının karbon tutma
potansiyeli hesaplanmasının geliştirilmesi ve modelleme çalışmalarının desteklenmesi
Sorumlu Birim: SYGM
18-21 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen III. Tarım
Orman Şûrası kapsamında alınan kararlar şunlardır:
Karar 24. Tarım ve ormancılıkta İklim değişikliği ile önemi daha çok artan
meteorolojik bilginin üretimin her aşamasında etkin kullanılması, iklim değişikliğinin
etkilerini izlemeye ve araştırmaya yönelik faaliyetlerin arttırılması ve olası etkileri
engellemeye yönelik eylem planlarının geliştirilmesi

205

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT
ÇALIŞMA GRUBU

13. HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME

Halkın katılımının sağlanması için en öncelikli araç halkın bilgiye erişiminin
sağlanmasıdır. Bu nedenle, iklim değişikliği ve su varlıklarına ilişkin her türlü bilginin
kolay erişilebilir şekilde kamu kurumlarının web sitelerinde sürekli olarak yayınlanması
gerekmektedir. Mutlaka şeffaf bir şekilde yayınlanması gereken veriler arasında tüm su
varlıklarının (yerüstü ve yeraltı) nitelik ve nicelik bilgileri ile nitelik ve nicelik üzerinde
baskı yaratan her türlü faaliyetin de kamuyla açık bir şekilde paylaşılması
gerekmektedir. Başka bir deyişle, kamu su varlıklarının durumunun yanı sıra bir su
varlığını kullanan ve bu su varlığına herhangi bir şekilde müdahalede bulunan tüm
kullanıcılar hakkında bilgi sahibi olabilmelidirler.
Şeffaflık halkın katılımını sağlamakta en temel unsurdur. Bu nedenle hem
bilgilerin bilimsel veri oluşturacak şekilde toplanması hem de bunların kamuya olduğu
şekli ile açıklanması gerekmektedir.
Bilgilendirilme ise bilgiye erişimden farklıdır. Bilgiye erişimde kişinin merakı
ve çabası gerekirken bilgilendirmede toplumun dikkatini bu alana çekme amacı
bulunmaktadır. Bu kapsamda kamu spotları, reklam panoları gibi araçların iklim
değişikliği ve su varlıklarının durumu hakkında topluma bilgi vermek ve
yapılabilecekleri anlatmak önemlidir. Fakat bireysel çabalar geldiğimiz durumda
yetersiz kalacağından özellikle bu bilgilendirmelerin çiftçiler gibi yoğun su kullanan
kesimlerin davranışlarını değiştirmeye yönelik olması önemlidir. Burada yalnızca az su
kullanımı değil aynı zamanda sularda kirliliğe sebep olan tarım kimyasalları gibi
konular da ele alınmalıdır.
İlkokul ve ortaokullarda uygulanan zorunlu Fen Bilimleri (3-8. Sınıflar), Hayat
Bilgisi (1-3. Sınıflar), Sosyal Bilgiler (4-7. Sınıflar), Türkçe (1-8. Sınıflar), Matematik
(1-8. Sınıflar), İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi (4. Sınıf), T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük (8. Sınıf), Görsel Sanatlar (1-8. Sınıflar), İngilizce (2-8. Sınıflar),
Teknoloji ve Tasarım (7 ve 8. Sınıflar) ile seçmeli Çevre Eğitimi (7 veya 8. Sınıf),
“Şehrimiz…” (5, 6, 7 veya 8. Sınıflar), Bilim Uygulamaları (5-8. Sınıflar), Matematik
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Uygulamaları (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Medya Okuryazarlığı (7 veya 8. Sınıf) dersi
öğretim programlarında iklim değişikliği,

kuraklık, su tasarrufu, suyun önemi,

sürdürülebilir kalkınma, kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm, doğal afetler,
çevre sorunları ve çevreyi koruma, biyoçeşitlilik, iklim ve hava olayları vb. kazanım ve
açıklamalara yer verilmiş ve konular öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan
ders kitapları, öğretim materyalleri, dijital içeriklerde etkinlik, metin ve görsellerle
desteklenmiştir. Bununla birlikte su ve suyun önemi, kuraklık, taşkın, iklim değişikliği
konuları hazırlanacak öğretim materyalleri ve dijital içeriklerde de yer verilmeye devam
edilecektir. İklim değişikliği, su kaynaklarının verimli kullanılması ve korunması
konusunda öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerle bilinçlendirilmelidir.
Tüm bunlara ek olarak iklim ve su politikalarına halkın ve sivil toplumun etki
etmesini kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturmalıdır. Yerelde bu çok daha kolay
sağlandığından özellikle Valilikler kanalı ile halkın hem bilgi alma hem de süreçlere
Sivil

toplum

kuruluşlarının

da

yer

alabilmesine

dair

etkin

mekanizmalar

oluşturulmalıdır.
İklim değişikliği ve su varlıklarının korunması zorunlu ders müfredatına
eklenmeli, küçük yaştan itibaren tüm çocuklarımıza dünyanın en önemli ortak sorunu ve
çözüm yolları hakkında eğitim verilmeli, bu konuda merakları artırılmalıdır. İklim
Değişikliği, etkileri ve uyum süreci, Üniversitelerde her meslek dalında 1 dönemlik
zorunlu ders, 1 dönemlikte seçmeli ders olarak okutulması farkındalığın her meslek
grubunda artmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca, iklim değişikliğinin yarattığı etkilerinden vatandaşların kurumları
haberdar edebileceği veya kendilerinin haberdar olabileceği ve bilgi sahibi olmak
isteyen vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği “ İklim Uyarı Merkezi”

( İklim Çağrı

Merkezi ) telefon hatlarının kullanılması aktifleştirebilir. Halkın katılımı bu telefon
çağrı hattı ile 7/24 sağlanabilir.
SMS ile soru/cevap anketleri yapılarak geri dönüşler arşivlenebilir, mevsimsel
ve olası değişikliklerden etkilenen vatandaşlara SMS ile soru/cevap sağlanarak tek
cevaplık anket sonuçları kurulacak “İklim Portal”üzerinden paylaşılabilir.
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Uygulanacak politikaların kurumlar ve yönetim sistemleri arasında her ölçekte
bütünleşmiş tasarımı, iklime uyum sağlayan uyum ve azaltma kararlarının takibini
kolaylaştırmasının yanında su güvenliği, toprak ve tarım ile ilgili adaptasyon ve
azaltmaya da katkıda bulunacaktır. Bütünleşmiş ve destekleyici iklim, su ve tarım
politikaları, kaynaklardan tasarruf etme, sosyal dayanıklılığı artırma, ekolojik
restorasyonu destekleme ve birden fazla paydaş arasında etkileşim ve iş birliğini teşvik
etme potansiyeline sahiptir.
İklim değişikliğine uyum politika ve projeleri çok amaçlı projelerdir. Bu
projeler, gıda ve su kaybını ve israfı azaltan, su güvenliğini ve tarım çeşitliliğini
etkileyen çözümler de dahil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma, tarım arazisi
kullanımı ve yönetimi ve düşük emisyon döngülerini entegre olarak sağlayan
projelerdir. Bu politikalar iklim değişikliğine uyum ve azaltmaya katkıda bulunabileceği
gibi arazi bozulmasını, çölleşmeyi ve yoksulluğu azaltacak ve halk sağlığını
iyileştirebilecek projelerdir.
İklim değişikliği uyum ve azaltma politikaları, pazarlara erişimin iyileştirilmesi
ve arttırılması, arazi mülkiyetinin ve süresinin güvence altına alınması, çevre
maliyetlerinin gıda ürünlerine dahil edilmesi, elde edilecek ek gelirle ekosistem
hizmetleri için yatırım ve ödemelerin yapılması ve yerel ve genel kolektif eylemlerin
artırılması ile daha da etkinleştirilebilir.
İklim değişikliği ile ilgili arazi, su güvenliği ve gıda politikaları tasarlanırken
kurumlar arası ortak yararlar ve takaslar öngörülerek uygulamanın önündeki engellerin
aşılması mümkündür. Bu amaç için, güçlendirilmiş çok düzeyli, hibrit, asimetrik ve
sektörler arası yönetimin yanı sıra tutarlı, uyarlanabilir ve esnek bir şekilde geliştirilen
ve benimsenen yenilenebilir politikalar gereklidir. İklim, arazi ve su politikalarının
birden fazla sektör, kurum ve ajans arasında ortak olarak uygulanması gereği göz önüne
alındığında, bu politikaların çiftlik seviyesinden ulusal ölçeklere kadar uyum içerisinde
planlanması ve uygulanması gereklidir. Ancak bu ortam sağlandığı takdirde ortak
faydaların en üst düzeye çıkacağı, takasların en aza ineceği ve çalışmanın başarılı
olacağı açıktır.
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Karar verme ve yönetimin etkinliği, yerel paydaşların toprak ve su tabanlı iklim
değişikliğine uyum ve azaltma politika araçlarının seçimine katkıda bulunmasının
sağlanması, bu araçları değerlendirebilmeleri, uygulamaya ve izlemeye dâhil olmaları
ile bu uyum ve azaltma çalışmalarının verimliliği daha da arttıracaktır. Sektörler ve
kamu kurumları arasındaki bütünleşmiş koordinasyon, ortak faydaları en üst düzeye
çıkarma ve takasları en aza indirme şansını arttıracaktır.
Tarım, su, enerji veya ulaşım gibi çevresel sürdürülebilirlik, su güvenliği ve
iklim değişikliği sorunuyla başa çıkmak için geliştirilen politikalarda politika
entegrasyonu, yani tüm aktörlerin bütünleşmiş bir yaklaşıma dahil edilmesi ve
geliştirilen politikayı benimsemeleri gereklidir. Başka bir deyişle, politika entegrasyonu
mevcut sektörleri birbirine bağlamak ve daha etkili ve/veya daha meşru politika
çözümleri oluşturmak için yeni araçlar yaratmayı amaçlamalıdır.
Kamu politikalarının entegrasyonu ve koordinasyonu bu konunun iki ayrı ve
bağımsız bir boyutu olduğunu ve beraber düşünülmemesi gerektiğinin önemini burada
belirtmemiz gereklidir. Entegrasyon (bütünleştirme), bazı öğelerin daha büyük bir
varlığa veya birleşik bir bütüne (politika hedefleri ve araçlar için olduğu gibi) dahil
edilmesi anlamına gelirken, koordinasyon, daha önce ayrı olan süreçlerin veya
birimlerin birlikte düzgün çalışmasını sağlamak için yeniden düzenlenmesiyle ilgilidir.
Koordinasyon için, sektörler arasında "ortak ve bütüncül çalışma hakkında fikirlerin"
oluşturulması gereklidir. Entegrasyon için ise, "ortak örgütsel unsurlar oluşturmak ve
mesleki uygulamalar ve müdahaleleri birleştirmek için entegre yapıların geliştirilmesi
[ve politikalar] gereklidir." Kamuyu (Halkı) politika kararlarına entegre etmek, aşağıda
verildiği gibi, beş farklı düzeyde analiz edilebilir:


Kamuyu (Halkı) Bilgilendirme



Kamuya (Halka) Danışma



Kamuyu (Halkı) İçerme



Kamu (Halk) ile Birlikte Çalışma



Kamuyu (Halkı) Güçlendirip Sorumluluk Verme
Bu beş başlığın altında üç ayrı amaç düşünebiliriz. Bunlar:
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Kamunun (Halkın) Katılımı Hedefi



Kamuya (Halka) Verilecek Söz



Bu yaklaşımlar için örnek enstrümanlar oluşacak on beş grup için açıklamalar ve
örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 6 Politikalara Kamu Entegrasyonu
Halkı
Bilgilendirme

Halka Danışma

Halkı İçerme

Halk ile
Çalışma

Halkın
Katılımı
Hedefi

Sorunları,
alternatifleri
ve/veya
çözümleri
anlamalarına
yardımcı olacak
dengeli
ve
objektif bilgiler
sunmak.

Analiz,
alternatifler
ve/veya kararlar
hakkında halka
açık geri bildirim
almak.

Kamusal
konuların
ve
endişelerin tutarlı
bir
şekilde
anlaşılmasını ve
dikkate alınmasını
sağlamak
için
süreç
boyunca
doğrudan halkla
birlikte çalışmak.

Alternatiflerin
geliştirilmesi
ve
tercih
edilen
çözümün
belirlenmesi de dahil
olmak üzere kararın
her alanında halkla
ortaklık yapmak.

Nihai
karar vermeyi
halkın
eline
vermek.

Halka
Verilecek Söz

Sizi
bilgilendireceğiz.

Sizi
bilgilendireceğiz,
endişelerinizi
dinleyeceğiz ve
kabul edeceğiz
ve sizlere kamu
girdisinin kararı
nasıl etkilediği

Endişelerin
ve sorunların
geliştirilen
alternatiflere
doğrudan
yansıtılmasını
sağlamak ve kamu
girdilerinin

Çözümleri
formüle edilmesinde
doğrudan tavsiye ve
yenilik için size
bakacağız ve
tavsiyelerinizi ve
önerilerinizi
mümkün olan en

Ne karar
verirseniz onu
uygulayacağız.

Birlikte

Halkı
Güçlendirip
Sorumluluk
Verme
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Halkı
Bilgilendirme

Örnek
Enstrümanlar

Halka Danışma

Halkı İçerme

Halk ile
Çalışma

hakkında geri
bildirimde
bulunacağız.

kararları nasıl
etkilediği
hakkında size geri
bildirim sağlamak
için sizinle birlikte
çalışacağız.

geniş ölçüde
kararlara dahil
edeceğiz.

Bilgi bültenleri.

Halka genel yorum.

Çalıştaylar.

Web siteleri.

Odak grupları.

Kasıtlı ve
yönlendirilmiş anket
ve yoklamalar.

Halka
açık Anket.
toplantılar.
Halka açık
toplantılar.

Birlikte

Halkla danışma
komiteleri.
Konsensüs oluşturma.
Halkla ortak karar
verme.

Halkı
Güçlendirip
Sorumluluk
Verme

Halk Jürileri.
Oylama.
Temsilci ve
denetleyici
seçilenlerle
uygulama.

Not: Bu tabloda verilen örnek enstrümanlar bir önceki alt enstrümanları da ihtiva edebilir.
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Mevcut Durumda Yapılan Farkındalık Faaliyetleri:
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü proje çalışmaları kapsamında kurum/kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve
akademisyenlerin katılımı ile düzenli aralıklarla yönlendirme toplantıları ve koordinasyon toplantıları düzenlemektedir. Projelerde üretilen veriler
ve raporlar kamunun kullanımına web adresinden sunulmaktadır. Ayrıca sosyal medyada gelişmeler güncel olarak paylaşılmakta olup bülten,
makale, yayın ve sunumlar ile çalıştay, seminer gibi etkinliklere aktif katılım sağlamaktadır.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 2012 yılından günümüze kadar kadın çiftçi eğitimlerinde, 2013 yılından günümüze kadarda Tarımsal
Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında talep doğrultusunda bilinçli sulama ve modern sulama sistemlerinin kullanımı ve yaygınlaştırılması
amacıyla eğitimler düzenlemiştir.
Tarımsal Araştırmalalr Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından iklim değişikliği ile ilgili yürütülen projelerin tanıtımı ve sonuçlarının
paylaşımı için raporlar ve yayınlar ilgili kullanıcılara (üreticilere, birliklere, kamu kurumlarına ve STK ) iletmekte, TAGEM bünyesinde yer
alan 48 adet araştırma enstitüleri tarafından tarla günleri ile çalışma bölgelerinde üreticilere bilgi aktarımı yapılmaktadır. Yine hem kurumsal
web sayfasında (TAGEM) ve hem de elektronik e-bültenler ile tüm kurumlara, üniversitelere AR-GE faaliyet ve çıktıları iletilmektedir. Ayrıca
sosyal medyadan da (facebook ve twitter) farkındalık ve bilgilendirme için yayınlar ve bilgiler gerçekleştirilmektedir.
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14. DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tablo 7- Darboğazlar ve çözüm önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

W. İçme suyu ve sulama şebekesi iletim 67. Kayıp ve kaçaklar asgariye indirilmelidir. Belediyelerin sorumluluğunda olan yerleşim yerleri
ve

dağıtım

hatlarında

kaçaklar mevcuttur.

kayıp

ve

içme-kullanma suyu şebeke hatlarındaki kayıp kaçak oranının büyükşehir ve illerde 2023 yılı
hedefi olan %30 seviyesine ilçe ve beldelerde ise %35 seviyesine çekilmesi sağlanmalıdır.
68. Toprak ve bitki su ihtiyaçları net hesaplanarak, suyu kaynaktan tarlaya açık sistemler yerine
basınçlı borulu sistemlerle götürerek, tarla içinde halihazırda uygulanmakta olan salma (vahşi)
sulama yöntemlerini peyderpey terk ederek ve basınçlı yağmurlama veya damla sulaması
yöntemlerine bir an evvel geçerek ülkemizin yıllık su tüketimi miktarında en büyük paya sahip
olan %77 oranındaki sulama suyu miktarında azaltıma gidilebilir.
69. Su temini tesislerinin iklim değişimi etkilerine dirençli hale getirilmesi sağlanmalıdır.
(Türkiye’deki su arıtma tesisleri 1950 lerin tasarımlarını kullanmaktadır. Bu tasarımlar iklim
değişikliği problemlerine duyarlı ve uyumlu değildir. Bu durum ekonomik ve doğal kaynak
kaybı oluşturmaktadır. Bu tesislerin verimliliğinin arttıran ve aynı zamanda insan sağlığı
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DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
açısından olumsuz etkileri azaltan yeni arıtma tesisleri tasarımları geliştirilmiş ve bu
tasarımlar ülkemizde patentlenmiştir. Bu tasarımları kullanan Avrupa Birliği üyeleri su arıtma
tesislerinin yenilenme

projelerini

Yeşil

Mütabakat

ortamında

başlatmıştır.

Bu

tür

uygulamalarım memleketimizde de yapılması gereklidir. Bu tesisler güncellenmeli ve daha
verimli ve iklim değişikliğine daha duyarlı hale getirilmelidir)
X. İklim

değişikliği

potansiyelinde

neticesinde
%20-30

su 70. Su kaynaklarının yönetiminde sınırsız talepler değil sınırlı su kaynaklarının yönetimi esas

azalma

beklenmektedir.

alınmalıdır.
71. Havzalar arası su transferine çok istisnai haller dışında üzün verilmemesi her havzaya dair
planlamaların (tarım, şehirleşme vb) o havzanın su kapasitesine göre yapılması gerekmektedir.

Y. Tarımsal ürün seçimi politikasında 72. Özellikle su sıkıntısı olan havzalarda yerel iklim şartları ve beklenen iklim değişikliği etkileri
iklim değişikliği projeksiyonları göz

göz önüne alınarak; toprak yapısı-iklim-gıda ihtiyacına paralel olarak seçilecek uygun ürün

önünde

deseni planlanmalıdır. Tarımsal destekler, su sıkıntısı olan havzalarda suya daha az ihtiyaç

bulundurulmamaktadır.

Ekonomik olarak sulanabilir tarım

duyan ürünlere verilmelidir.

arazisi bugünkü teknoloji şartlarının 73. İl tarım müdürlükleri ekilen ürünleri fizibilite raporlarında yazılı olan bitki desenine uygunluğu
gelişmesiyle birlikte artabilecek ya da

yönünden denetim yapmalıdır.
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DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ekim alanlarındaki daralma nedeniyle 74. Ekonomik olarak sulanabilir tarım arazisi alanı revize edilmelidir.
azalabilecektir.

75. Birden fazla ortak fayda sağlama potansiyeline sahip uyum seçenekleri dikkate alınmalıdır.

Z. Atık suyun yeniden kullanımı, geri 76. Gri su kullanımının ve yağmur suyu hasadının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli
kazanımı yeterli seviyede değildir.

çalışmalar yapılmalıdır.
77. Yeni yapılan binalarda, büyük otellerde, büyük sitelerde, alışveriş merkezlerinde iki şebeke
yapılarak, lavabo, banyo, çamaşır vb. suların ayrı toplanması, arıtılarak gri su olarak tuvalet
sifonlarında kullanılmasının yasal zorunluluk haline getirilmesiyle %50’ye varan su tasarrufu
sağlanarak çözüme katkı sağlanabilecektir.
78. Arıtılmış atık suların sulamada kullanılması için depolama yapılması, böylece tarım ve peyzaj
alanlarının sulanması, arıtılmış atık sular ile çevresel besleme yapılması ve sanayide tekrar
kullanılmasına dönük yasal düzenleme yapılarak zorunluluklar getirilmesi gerekmektedir.
79. Kullanılmış suların yeniden kullanılması için mevzuat ihtiyaçları giderilmeli, havzalarda tarıma
göre su talebinden vazgeçilerek, su arzına göre tarımsal planlama yapılmalıdır.
80. Elde edilecek tasarruf neticesinde çözüme katkı sağlanması amacıyla büyükşehirlerdeki tüm
yeşil alanların sadece arıtılmış atık su ile sulanma zorunluluğun yasal düzenlemeyle
getirilmelidir.
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DARBOĞAZLAR
AA.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Aşırı çekim ve iklim değişikliği 81. Tüm sondaj kuyularına sayaç taktırılmalıdır.

gerekçeleriyle yeraltı su seviyeleri 82. Tahsisi aşan su tüketimlerine yönelik cezalar artırılmalıdır.
düşmektedir. İzinsiz kuyular nedeniyle 83. Az su tüketen bitki desenlerine teşvik verilirken çok su tüketenlere verilmemelidir.
yeraltı suyu denetimi güçleşmekte, 84. İzinsiz kuyu açtıran şahıslara da Türk Ceza Kanunu hükümlerince işlem yapılmalıdır.
yeraltı

suyu

seviyeleri

emniyetli 85. Yeraltı suyu tahsisleri süreli olmalıdır.

seviyelerin altına düşmekte, enerji 86. Obrukların yoğun olduğu yerler tespit edilip bu bölgelerde yeraltı suyu tahsis edilmemeli, bu
durum imar planlarında dikkate alınmalıdır.
maliyeti artmakta, karstik alanlardaki
87. Yeraltı suyu ölçümlerinin temsiliyetinin arttırılması ve sürekliliğinin iyileştirilmesi için
obruk oluşumları can ve mal
çalışmalar yapılmalıdır.
emniyetini tehlikeye atmaktadır.
88. İklim değişikliği ve su kaynaklarına etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan hidrometeorolojik ve yeraltı suları verilerinde sürekliliğin ve yeterli temsiliyetin sağlanması yönünde
çalışmalar gerçekleştirilmelidir
BB. Kurum/kuruluşların plan, program 89. İklim değişikliği ve uyum ile doğrudan ilgili mevzuat hazırlanmalıdır.
ve stratejilerinde yer alan faaliyetler 90. Ulusal Su Kanunu’nun iklim değişimi etkilerini de içerek şekilde yasalaştırılması sağlanmalıdır.
iklim değişikliği etkileri göz önünde 91. Kurum/kuruluşların plan, program ve stratejilerinde yer alan faaliyetlerin, iklim değişikliği
bulundurularak belirlenmediğinden ve

etkileri göz önünde bulundurularak belirlenmesi yasal zorunluluk haline getirilmelidir.

bu eylemler yasal zorunluluk haline 92. İklim değişikliğinin muhtemel etkilerine ilişkin önlemler ilgili kurumların stratejik plan ve
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uyum

programlarında yer almalı ve uygulama izlenmelidir.

faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde 93. İklim değişikliğine uyum konusunun ülke politikası bazında ele alınarak kırılgan sektörlerin
gecikmeler yaşanmaktadır.

daha dirençli hale gelmesi sağlanmalıdır.
94. Yatırım planları öncesinde bahse konu yatırımın iklim değişikliğine etkisi ya da iklim
değişikliğinin söz konusu yatırıma ilişkin etkilerinin değerlendirilmesinin yapılmasının yasal bir
zorunluluk haline getirilmelidir.
95. Alt ölçekli planlarda (İmar Planları, İçmesuyu Havzaları Koruma Planları vb.) iklim
değişikliğine duyarlılık gözetilmelidir.
96. Su Kanunu, Tabiat ve Biyolojik Çeşitlilik Kanunu, İklim Kanunu vb. kanunlar iklim değişikliği
ve kuraklık meselesi ve bunun toplumsal maliyeti göz önünde bulundurularak ve kullanımı
değil korumayı önceliklendirecek şekilde yasalaşmalıdır.
97. Mekansal planların uzun vadeli öngörülerle hazırlanması, proje bazlı değişikliklere izin
verilmemesi gereklidir.
98. Mevzuatın oluşturulacak üst politikalara uygun hale getirilmesi ve birbirleri ile uyumlu
olmalarının sağlanması gereklidir.
99. Arazi Kullanım Planları bir an önce hazırlanmalı ve hayata geçirilmelidir.
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100.

Yasal düzenlemeler ile büyük ovaların tarım dışında her türlü faaliyetten korunmalarının

sağlanması gerekmektedir.
101.

Tarım ve Orman Bakanlığı hazırlamış olduğu kuraklık planları, nehir havza yönetim planları

gibi planlara da bağlı kalarak su varlıklarını korumalıdır. Diğer Bakanlıkların izin taleplerini
reddetmelidir.
CC.

BMİDÇS’nin

ülkemizdeki 102.

yansımasının uyumdan çok azaltım

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası’na yapılacak bildirimlerde uyum

konusunda da taahhütler verilmelidir.

hedefleri üzerinde olması nedeniyle
kurumlarda iklim değişikliğine uyum
ile ilgili çalışmalar yetersizdir.
DD.

Turbalıklar, sulak alanlar, mera 103.

Uygulama seçimlerinin ve önceliklendirilmesinde sürdürülebilir gıda üretimi, gelişmiş ve

alanları, mangrovlar ve ormanlar gibi

sürdürülebilir orman yönetimi, toprak organik karbon yönetimi, ekosistem koruma ve arazi

yüksek karbonlu ekosistemler etkin

restorasyonu, ormansızlaşma ve bozulmanın azaltılması ve gıda ve su kaybı ve israfının

korunmamaktadır.

azaltılması gibi çoklu fayda projelerinin getireceği avantajların göz önünde bulundurulması ve
tercihlerin bu avantajları göz önüne alarak yapılması gereklidir.
104.

Tüm iklim değişikliğine uyum çalışmaları kurumlar arası komisyonlar aracılığı ve bağımsız
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deneticiler ile Doğa Temelli Çözümler (DTÇ) ve Doğa ile Yapım (DiY) prensiplerine uygun bir
şekilde geliştirilmesi ve yönetilmesi gereklidir.
105.

DTÇ ve DiY prensiplerine dayalı uyum seçenekleri izlenebilir ve sürekli denetlenebilir bir

şekilde kısa süreli zaman aralıklarında (max 5-6 sene) uygulanmalıdır. Bunun için sürekli ve
kaliteli veri toplanması ve buna bağlı olarak havza bazında dinamik sistem analizi modellerinin
geliştirilmesi gereklidir. Geliştirilen Sistem Analizi modelleri DTÇ ve DiY uygulamalarının
verimliliğini ölçme ve elde edilen gelişmeleri iklim değişikliğine uyum çalışmalarını denetleme
açısından gereklidir.
EE.

Türkiye’nin

Değişikliğine

Ulusal
Uyum

İklim 106.

Stratejisi

ve 107.

Eylem Planında yer alan eylemler

Gerçekçi ve somut eylemler içeren yerel iklim eylem planları oluşturulmalı, var olan yerel

iklim eylem planları aynı doğrultuda güncellenmelidir.

yeteri kadar uygulanabilir, ölçülebilir 108.
ve izlenebilir nitelikte değildir.

Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı revize edilmelidir.

Ulusal ve yerel eylem planlarının etkin takibi için gerekli altyapının kurulması

sağlanmalıdır.
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değişikliği,
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kuraklık,

su 109.

Kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı öncülük

varlıklarının nicelik ve nitelik olarak

edebilir. Riskler ve yapılması gerekenler konusunda yukarıda bahsi geçen tüm kurumları

korunması bir üst politika haline

bilgilendirmeli ve riskleri açıkça aktarmalıdır. Hazırlamış olduğu kuraklık planları, nehir havza

getirilmemiştir,

yönetim planları gibi planlara da bağlı kalarak su varlıklarını korumalıdır. Diğer Bakanlıkların

kurumlar

kendi

önceliklerine göre hareket etmektedir.
Kurumlar

arası

izin taleplerini reddetmelidir.

öncelikler 110.

İklim Değişikliği konusu hava şartlarına göre gündeme alınmayıp farkındalığının her zaman

çatışmaktadır. Kamu kurumları ve

için korunması ve kısa, orta ve uzun dönemli ülkesel olabilecek projeksiyonların yapılması

sektörler arasında iklim politikaları

gerekmektedir.

hususunda
vardır.

koordinasyon

ihtiyacı 111.

Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği Uyum Politikaları Kurulu adı altında bir üst kurul

oluşturulması ve konunun uzmanlarının bu kurulda yer alması gerekmektedir.
112.

İklim ve su politikaları konusunda, kamu kurumları, bakanlıklar ve yerel yönetimler

arasında koordinasyonun iyileştirilmesi, yerel yönetimlerin bu konularda temel bileşenlerinden
biri olması sağlanmalıdır.
113.

Kurumlar ve sektörler arası uyum ve uzlaşmanın sağlanması ve bu ortamın bağımsız kişi

ve/veya kurumlar tarafından denetlenmesi ve koordine edilmesi gerekmektedir.
114.

Kurumlar arası diyaloğun arttırılması, ortak kazançların belirlenmesi ve takaslarda görüş
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birliğine varılması gereklidir.

GG.

Uluslararası

ülkemize

açık

iklim

fonlarının 115.

olmaması

Uluslararası iklim fonlarının kullanılmasına yönelik çalışmalar arttırılmalıdır.

iklim
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değişikliği konusundaki çalışmalarının
kapsamını

ve

hızlandırılmasını

olumsuz etkilemektedir.
HH.

İklim değişikliğinin etkilerini tüm 116.

boyutları ile ele alacak bir araştırma

Enstitüsü kurulmalıdır.

enstitüsünün olmayışı iklim değişikliği 117.
ile

ilgili

araştırmaların

olamamasına

ve

güncel

İklim değişikliğinin etkilerini tüm boyutları ile ele alacak bir Ulusal İklim Araştırma
Tüm kurumların kolayca ulaşabileceği güncellenebilir ortak bir iklim (veri ve bilgilerin yer

aldığı) portalı kurulmalıdır.

sürekliliğinde 118.

AR-GE çalışmaları için kolay ulaşılabilecek özel iklim fon/bütçesi ayırılmalıdır.

aksamalara sebebiyet vermektedir.
İİ. İklim değişikliğinin etkileri hususunda 119.
farkındalığın

yeterince

oluşmamış

İklim değişikliği ve uyuma yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmeli ve kamuoyu

bilincinin yükseltilmesi için çalışmalar arttırılmalıdır.

olması gerekli tedbirlerin alınmasını
engellemektedir.
JJ. İklim değişikliğinin orman alanlarına 120.

İklim değişikliğinin su kaynakları ve ormanlara ve bunun gıda güvenliği ve insan sağlığı

etkisine ilişkin projeksiyon/modelleme

üzerindeki etkilerine (bulaşıcı hastalıklar, yetersiz beslenme, içme suyu kalitesi vb.) ilişkin daha

çalışmalarının

fazla sayıda araştırma yapılmalı, bu etkiler daha sıklıkla izlenmeli ve önlemler belirlenmelidir.

az

olması,

orman
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alanlarının yönetimi ve ormancılık 121.
faaliyetleri

açısından

iklim

Ormancılık ve turizm sektörlerinde yapısal uyum faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için

eylem planları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

değişikliğinin göz ardı edilmesine
neden olmaktadır.
KK.

Ülkemizde

bölgesel

gerçekleştirilen 122.
iklim

modeli

simülasyonlarında yalnızca tek bir

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri ve uyum kapsamında kullanılan modellerinin

geliştirilmesi, daha fazla sayıda küresel iklim modeli kullanılması ve elde edilen verilerle
modellerin kalibrasyonu sağlanmalıdır.

model yazılımı (RegCM)kullanılmış
olup,

bu

durum

karşılaştırılabilir

sonuçların elde edilememesine sebep
olmaktadır.
LL.

İklim

değişikliğinin

su 123.

kaynaklarına etkisinin belirlenmesinde

İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin belirlenmesinde kullanılan altlıklar (arazi

kullanımı, bitki örtüsü, CORINE verileri vb. ) güncel hale getirilmelidir.

kullanılan altlıkların (arazi kullanımı,
bitki örtüsü, CORINE verileri vb.)
güncel

olmaması

çalışmaların
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doğruluğunu olumsuz etkilemektedir.
MM. Uyum faaliyetlerinin fayda/maliyet 124.
analizlerinin
faaliyetlerinin

bulunmaması

uyum

Su kaynaklarında iklim değişikliğine uyum faaliyetleri havzalar özelinde detaylı bir şekilde

planlanmalı, önceliklendirilmeli ve sosyo-ekonomik analizleri yapılmalıdır.

önceliklendirmesinde

eksikliklere; personelin kapasite ve
sayısının yetersiz olması planlamaların
hazırlanması

ve

uygulanmasında

aksamalara yol açmaktadır.
NN.

İklim değişikliğinin deniz seviyesi 125.

değişimlerine

etkisinin

tespit

kayıplarına gelecekteki muhtemel etkisi tespit edilmelidir.

edilememesi; deniz ve kıyı alanları 126.
yönetiminde

problemlere

yol

İklim değişikliğinin deniz seviyesi değişimlerine, kıyı alanlarındaki kıyı ve tatlı su
Deniz ve kıyı alanları yönetimine iklim değişikliğinin etkileri ve uyum konusu entegre

edilmelidir.

açmaktadır.
OO.

İklim değişikliğinin etkileri ve 127.

uyum

İklim değişikliğinin etkileri ve uyum çalışmaları/araştırmalarının güncel olarak paylaşıldığı

çalışmaları/araştırmalarının

tüm kamu kurum/kuruluşları, sanayi sektörü, iş ve işveren, öğrenci konseyleri, üniversiteler,

güncel olarak paylaşıldığı tüm kamu

akademisyenler, belediyeler, basın mensupları, araştırma firmaları, dernekler, sivil toplum
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kurum/kuruluşları, sanayi sektörü, iş

kuruluşlarının dahil edildiği çoklu katılımının olduğu aktif bir platformun (portalın)

ve

oluşturulmalı ve sürekli bir (SMS vs.) haberleşme sağlanmalıdır.

işveren,

öğrenci

üniversiteler,
belediyeler,

konseyleri,

akademisyenler,
basın

mensupları,

araştırma firmaları, dernekler ve sivil
toplum kuruluşlarının dahil edildiği
aktif

bir

platform

eksikliği

bulunmaktadır.
PP.Su kaynaklarının uzun süreli, güvenilir 128.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları su varlıklarının nitelik ve nicelik bakımından durumlarının

ve etkili bir şekilde incelenmesi ve

tespiti ve geliştirilmesine yönelik mekanizmalar oluşturulmalı ve verilerin şeffaf bir şekilde

geliştirilmesi için yapılan miktar ve

paylaşıldığı platformlar kurulmalıdır.

kalite gözlemleri yeterli değildir.

129.

Saha veri toplama istasyon ve diğer benzer çalışmalarının optimizasyon ve yapay zeka

sistemleri kullanılarak dijitalleştirilmesi. Toplanan veriler dijital ortamda depolanmalı ve açık
kaynak olarak sunulmalıdır.
QQ.

İklim değişikliği konusunda sucul 130.

Sucul istilalara özel ilgi göstererek, iklim değişikliği konusunda yerel paydaşların
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istilalar özelinde yerel paydaşların

farkındalığı artırılmalıdır. Çalıştaylar ve güncellenmiş bir web sayfası aracılığıyla sucul

farkındalığı yeterli seviyede değildir.

ekosistemlerin değeri hakkındaki bilgileri derinleştirmek için yerel ölçekte yeni araştırma/proje
ve politika yapıcıların katılımı teşvik edilmelidir. Sucul ekosistemlerin değeri ve NN/I-Sp ve
iklim değişikliğinin oluşturduğu tehdide (toplum içindeki bilgi tabanının genişletilmesi) ilişkin
görüş ve davranışları değiştirmeye yönelik kamu kampanyası aracılığıyla sonuçlar vatandaşlar
ve paydaşlarla paylaşılmalıdır. Sucul Yabancı/istilacı türlerin raporlanması ve örneklerinin
toplanması için yurttaş-bilim adamları (Citizen_Science) eğitimi yapılmalıdır.

RR.

Kalkınmayı önceliklendiren kamu 131.

İklim değişikliği, su kıtlığı, kuraklık, sulak alanların kayıplarının yarattığı riskler tüm kamu

yararı anlayışının hakimiyeti, iklim

kurumlarınca ciddiye alınmalı ve politika, mevzuat ve uygulamalar bakımından gerekli

politikaları, su varlıklarının nitelik ve

değişiklikler hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Bunun toplumsal maliyeti de hesaba katılarak

nicelik bakımından korunmasına dair

Türkiye tüm politikalarında iklim değişikliği ve su meselesini önceliklendirmelidir.

politikalar

ekonomik

gelişmenin 132.

önünde bir engel olarak görülmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tüm Bakanlıkları ve ilgili kurumları konunun ciddiyeti

bakımından uyarmak ve öncü görevi üstlenmek durumundadır. Öncelikle tarım politikalarında
iklim ve su kıtlığı ve kuraklık meselesi göz önünde bulundurularak köklü değişiklikler
yapılmalı ve enerji, sanayi, imar gibi konular için Bakanlıktan talep edilen izinler içinde
bulunduğumuz mevcut durum da göz önünde bulundurularak reddedilmelidir.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan taşkın ve kuraklık gibi doğal afetler, başta
insan hayatı olmak üzere ekosistemi ve su kaynaklarını tehdit etmekte; bu afetlerin
görülme sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar gözlenmektedir. Bu tehditlerin şiddetini
arttıran temel sebeplerden bir tanesinin de iklim değişikliği olduğu gerçeği artık tüm
bilim çevrelerince kabul edilmektedir. İklim değişikliği artık bir çevre sorunu olmaktan
öte bir kalkınma sorunudur. Gelecek nesillerimizin de yaşam standartları doğrudan su
kaynaklarımıza ve suyun etkin yönetimine bağlı olduğundan, bugünden sularımız
üzerindeki tüm tehlikelere karşı önlemler almak en önemli vazifelerimizdendir.
Bu sebeple, kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesi ve
geleceğe ışık tutması maksadıyla Bakanlığımız tarafından I. Su Şurası çalışmalarına
başlanmıştır.
I. Su Şurası çalışma gruplarından olan “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi ve Uyum Çalışma Grubu”nun alt çalışma gruplarından bir tanesi de “İklim
Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt çalışma Grubuédur. Mayıs-Temmuz 2021 tarihleri
arasında çevrimiçi toplantılar vasıtasıyla yaptığı çalışmalar ve önerileri içeren işbu
çalışma belgesi hazırlanmıştır.
Bu çalışma belgesinde iklim değişikliği terminolojisi, iklim değişikliğinin su
kaynaklarına etkisinin nasıl olacağı, bu etkilere nasıl uyum sağlanacağı, Avrupa Yeşil
Muatabakatı gibi konuyla ilgili ana politika belgeleri ile birlikte sorunlar, çözüm
önerileri yer almaktadır. Alt çalışma grubunda Bakanlığımız temsilcileri ve
akademisyenler, ilgili kamu kurum/kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, özel
sektörden, büyükşehir belediyelerinden ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile
birlikte çalışılmıştır.
Sonuç olarak iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve nasıl uyum
sağlanacağına yönelik kısa, orta ve uzun dönem stratejiler belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Taşkın Yönetimi, İklim Değişikliği, Uyum
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1. GİRİŞ
Ülkemizde depremlerden sonra en çok can ve mal kaybına sebep olan afetlerin
başında meteorolojik karakterli olan taşkın hadisesi gelmektedir.
Türkiye, topoğrafik yapısının engebeli ve yüksek eğime sahip olması, jeolojik
yapısı, toprak yapısı, yarı kurak iklimin karakteristik özelliklerinden dolayı sel, çığ,
heyelan ve taşkına karşı oldukça duyarlı bir yapıya sahiptir. Bunun yansıra, Türkiye
ekonomik gelişme faaliyetinin yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerden biri olarak,
sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin etkisiyle artan şehirleşme, akarsu havzalarının
muhtelif kesimlerindeki insan faaliyetinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu da büyük ölçüde
arttırarak taşkına olan duyarlılık derecesini yükseltmektedir. Bu durum ise havza
bütünündeki bitki-toprak-su arasındaki hidrolojik dengeyi bozmakta ve neticede büyük
miktarda can ve mal kaybına yol açan taşkın afetlerine yol açabilmektedir.
Özellikle son yıllarda dünya genelinde artan iklim değişikliğinin etkisiyle,
Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülkede, gelecekte bugünkünden daha şiddetli sağanak
yağışlar beklenmekte ve bunun kaçınılmaz neticesi olarak daha büyük kayıplara yol
açacak taşkınların meydana gelmesi öngörülmektedir.
Dolayısıyla yürütülmekte olan I. Su Şurası İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına
Etkisi ve Uyum Çalışma Grubu - Taşkın Yönetimi Alt Çalışma Grubu kapsamında
taşkın yönetimi ile ilgilenen tüm kişi, kurum ve kuruluşların tecrübe ve bilgi birikimine
dayanarak taşkın yönetiminde güncel durumu ele alıp, sorunlara çözüm önerileri
getirerek Ülke potansiyelini geliştirmek amaçlanmıştır.
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2. TAŞKIN ÇEŞİTLERİ
Taşkınlar genellikle aşırı yağış ve akıntılar gibi meteorolojik ve hidrolojik
aşırılıkların bir kombinasyonundan kaynaklanır. Bununla birlikte, taşkın yataklarının
plansız bir şekilde değiştirilmesi veya bir barajın ihlali gibi insan faaliyetlerinin bir
sonucu olarak da meydana gelebilirler.
Fakat büyüyen ve küreselleşen bir sanayileşme ile insanların yoğunlaştığı yerleşim
yerlerinde taşkınlar doğal bir afet olmaktan çıkıp insan kaynaklı sebeplerden meydana
gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla tarihte yaşanmış olan taşkın türlerinden daha farklı
taşkın problemleri türemiştir. Örneğin şehirlerde nüfus artışıyla beraber yoğunlaşan aşırı
kentleşme; arazi kullanımında değişikliklere ve toprağın geçirgenliğinin azaltılmasına
sebep olup yüzey akışını arttırarak kent taşkınlarına neden olmaktadır. Çoğu durumda,
artan yüzey akışıyla başa çıkmak için tasarlanmamış drenaj sistemlerinin de aşırı
yüklenmesi sonucu su baskınları yaşanmaktadır.
Taşkınların tanımları ve sınıflandırmaları çeşitlilik gösterir; kaynaklar, nedenler ve
etkilerin birleşimine dayanır. Bu tür kombinasyonlara dayanarak, taşkınlar genellikle
nehir (veya akarsu) taşkınları, yağış kaynaklı (veya karasal) taşkınlar, kıyı taşkınları,
yeraltı suyu taşkınları veya yapay su sistemlerinin arızası olarak karakterize edilebilir.
Taşkınların başlama hızına bağlı olarak, taşkınlar genellikle ani taşkınlar, kentsel
taşkınlar, yarı kalıcı taşkınlar ve yavaş yükselen taşkınlar olarak tanımlanır. Yukarıda
belirtilen tüm taşkınların kentsel alanlar üzerinde ciddi etkileri olabilir ve bu nedenle
kentsel taşkınlar olarak sınıflandırılabilir. Kentsel alanlar üzerindeki olası etkilerini ve
etkilerinin nasıl azaltılacağını anlamak için her türün hem nedenini hem de başlama
hızını anlamak önemlidir. Tablo 1 taşkın türünü ve nedenlerini özetlemektedir ve bunlar
aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Tablo 8Taşkın Türleri ve Oluşum Nedenleri
Taşkın
Türleri

Doğal Oluşan İnsan Aktivitesi Başlangıç
Nedenler
Sonucu
Oluşan Zamanı
Nedenler

Ani
Taşkınlar

Nehir, akarsu
veya kıyı
sistemlerinden
kaynaklanabilir;
konvektif
fırtınalar
sonucu oluşur.

Su tutma
yapılarının
başarısızlığı/yetersi
zliği,
Yetersiz drenaj
altyapısı,

Hızlı

Süresi

Genellikle
kısa sıklıkla
ve sadece
birkaç saat
içinde
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Kıyı
Taşkınları
(Tsunami,
Fırtına
Dalgaları)
Kent
Taşkınları

Yağış
ve
Nehir
Kaynaklı
Taşkınlar

Depremler,
Denizaltı
volkanik
patlamaları,
Arazi Alçalımı,
Kıyı erozyonu
Akarsu, Kıyı,
Ani Taşkınlar,
Yağış Kaynaklı,
Yeraltı suyu
seviyesi

Konvektif
fırtınalar,
şiddetli yağış,
buz
yığılmasının
kırılması, buzul
gölü patlaması,
heyelanla
sonuçlanan
depremler

Kıyı bölgelerinin
gelişimi,
Kıyı doğal
florasının yok
edilmesi

Genellikle
oldukça
hızlıdır

Drenaj ve
kanalizasyon
kapasitesinin
doygunluğu,
Artan betonlaşma
nedeniyle
geçirgenlik
eksikliği,
Hatalı drenaj
sistemi ve yönetim
eksikliği
Arazi kullanım
değişiklikleri,
Şehirleşme,
Yüzey akışında
artış.

Oluşum
Nedenine
bağlı olarak
süresi
değişkenlik
gösterebilir.

Çeşitlilik
gösterebilir.

Genellikle
kısa bir süre
ancak bazen
geri çekilmesi
uzun zaman
alır
Bir Kaç
saatten bir
kaç güne
kadar
sürebilir.

Koşullara
bağlı olarak
farklılık
gösterebilir.

Ani Taşkınlar
Ani taşkınlar, yoğun yağışlarda doygunluğa erişmiş toprak ya da su geçirimsiz
alanlarda yağmur suyunun deşarj olamayıp kısa bir süre içerisinde daha fazla ve daha
hızlı yüzeysel akışa geçmesiyle oluşan taşkınlardır. Ani taşkınlar, havzaya normalden
fazla yağmur yağması veya havzada mevcut kar örtüsünün erimesinden dolayı ya da bir
baraj, buzul veya buz yığılmasından kaynaklı olarak oluşabilir. Yağış yoğunluğu, yağış
süresi, arazi kullanımı, bitki türü, havzanın topografyası ve eğimi ani taşkınları
tetikleyen faktörlerdir. Örneğin, dik eğimli alanlarda, yamaçlarda toplanan şiddetli
yağmur, başlangıçta çok az su tutan veya hiç su tutmayan bir nehir yatağına dönüşebilir.
Nehirde su seviyesi hızla yükselir ve sonunda bölgeyi sular altında bırakır. Özellikle,
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Kentsel alanlarda ki geçirimsiz alanların artışı ve akışın çok hızlı gerçekleştiği otopark
alanlarında oluştuğu için ani sel baskınlarına karşı özellikle hassastır.
Ani taşkınlar aniden meydana geldikleri ve tahmin edilmesi zor olduğu için özellikle
yerel bölgeler için tehlikeli olabilir. Tipik olarak diğer taşkınlara kıyasla daha küçük bir
alanı etkilerler, ancak su yüksek hızda hareket edip kayalar, ağaçlar ve arabalar dâhil
olmak üzere büyük miktarda moloz taşıyabileceğinden ciddi hasara neden olabilir.
Türkiye'nin Marmara bölgesinde rekor düzeyde yağışa neden olan ve özellikle İstanbul
ve Tekirdağ illerini etkileyen bir dizi ani sel baskınına yol açan şiddetli hava koşulları
2009 yılında görülmüştür. Genel olarak, bölgeye düşen yağış miktarı 250 mm'den fazla
ve 3 günlük bir süre boyunca ardışık ve kalıcı yoğun yağış olaylarının sonucu olarak
İstanbul ve Tekirdağ’da ani taşkınlar oluşmuştur. Eylül 2009’da meydana gelen bu
taşkın da 32 kişinin ölümüne neden olmuştur ve bölgede büyük çevre ve altyapı
hasarına neden olduğu tespit edilmiştir.
Kıyı Taşkınları
Tsunamiler, tropikal fırtınalar ve tayfunlar veya kıyıdan uzakta deniz/okyanusta
bulunan kuvvetli alçak basınç merkezlerinin, neden olduğu fırtına kabarması ile deniz
sularını kara içlerine sürükleyerek ve okyanus veya deniz suyunun istilasından dolayı
önemli sellere neden olabilir. Benzer şekilde göllerin su seviyesinde herhangi bir
nedenle görülen yükselme, göl kıyılarında suyun taşması sonucunda taşkınlara neden
olur. Kıyı taşkınları, sismik faaliyetlerin neden olduğu fırtınalar veya bir tsunami (bazen
gelgit dalgası olarak anılır) nedeniyle deniz seviyesindeki beklenmedik artıştan
kaynaklanmaları bakımından döngüsel yüksek gelgitlerden farklıdırlar.
Kent Taşkınları
Kent taşkınları, şehir içindeki yoğun yerleşim bölgelerinde oluşur. Özellikle binalar,
yollar ve otomobiller için parklar inşa edilmesiyle doğal bitki örtüsü yok edilmiş kentsel
alanlarda yağışın toprağa sızması zorlaşmasından dolayı ani seller çok sık oluşmaktadır.
Kentleşme yüzeysel akışı doğal yüzeylere göre 2 ile 6 kat daha arttırabilmektedir.
Mevcut mazgallar yetersiz kapasitelerinden dolayı bu suları hemen tahliye
edemediğinden kısa bir süre içinde caddeler ve sokaklar derelere, binaların bodrum
katları da birer kapalı yüzme havuzuna dönüşebilmektedir. Özetle kent selleri, sadece
kentteki su geçirimsiz yüzeylerdeki yağmur suyunun akışından veya yüzeysel suların
kabaran akarsularla birlikte yazın şiddetli yağışlarda yağmur suyu drenaj ve yol ağının
kapasitesi aşılınca oluşur. Bunlara ilave olarak kanalizasyonun geri basması sonucu
bodrum katlarını su basmasını özel bir sel çeşidi olarak saymak gerekir. Bütün bunların
bir sonucu olarak taşkın hasarlarının % 75’i kentlerde görülmektedir. Bu hasar her
geçen yıl % 5 oranında artmaktadır.
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Yağış Kaynaklı Taşkınlar
Nehirler boyunca bu tür taşkınların oluşması hidrolojik döngünün bir parçasıdır.
Bazı taşkınlar mevsimsel olarak kış ve ilkbahar yağışlarının erittiği kar sularının
nehirleri doldurması ile oluşur. Dere ve nehirlerin su seviyeleri, yoğun yağışla hızla
yükselebilir ve ani taşkınlar yağmur kesilmesinden önce başlayıp yağmur kesilmesinden
sonra da devam edebilir. Bir yerdeki taşkın şartlarını tespit etmek ile oraya taşkın
dalgasının ulaşması arasında çok az bir zaman vardır. Mal ve can güvenliğinin
sağlanabilmesi için çok hızlı önlem alınması büyük öneme sahiptir. Taşkınlar,
debilerinin akarsuyu kanalının kapasitesini veya yatağını aşması ve dolayısıyla taşkın
yatağını su basması ile gerçekleşir. Yağışın yüzey suyuna ve sonuçta nehir debisine
(yüzey suyunun nehir kanalları boyunca ilerlemesi) dönüşmesi, karmaşık bir süreç
dizisidir. Yağışın; yağmur yağışı veya kar yağışına ayrışması, zemin tipi, önceki
zeminin nemi, sızma, arazi örtüsü, buharlaşma ve bitki terlemesi, topoğrafı, yeraltı suyu
depolanması taşkının hızını ve şiddetini etkileyen faktörlerdir. Belirli bir nehir debisinin
kanal kapasitesini aşıp aşmayacağını ve artan debinin akış yönünün tespiti ve yayılımını
belirlemek oldukça karmaşıklaşır.
Nehir Taşkınları
Yoğun yağış ve / veya kar erimesi, nehir kesitinin çeşitli sebeplerle daralması, baraj
yıkılması veya koruyucu diğer yapıların tahrip olması ile suyun nehir yatağından
taşması olayıdır. Nehir veya akarsu taşkınları, yüzey suyu akışı, akışı karşılamak için
doğal veya yapay kanalların kapasitesini aştığında meydana gelir. Fazla su, suyolunun
kenarlarından taşar ve bitişik ya da alçakta bulunan taşkın yatağı alanlarına dökülür.
Akarsudaki akış ve ulaştığı yükseklik, yağış miktarı ve zamanlaması gibi doğal
faktörlerin yanı sıra sınırlayıcı setlerin varlığı gibi insan faktörlerine (setler veya
hendekler olarak da bilinir) bağlıdır. Nehir taşkınları, sürekli yağış nedeniyle yavaş veya
şiddetli yağmurlardan ve hızlı kar erimesi nedeniyle hızlı olabilir. Ayrıca, nehir
taşkınlarına toprak kaymaları, buz veya sedimentler nedeniyle drenaj tıkanıklıkları da
nehir taşkınlarının şiddetini ve hızını etkileyebilir.
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3. TAŞKININ ETKİLERİ
Taşkın
afetlerini
yalnızca
meteorolojik oluşumlara
bağlı
olarak ifade
etmek mümkün değildir. Özellikle Türkiye gibi ekonomik gelişmenin yoğun bir
biçimde devam ettiği ülkelerde, sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin beraberinde
getirdiği kentleşme aktivitesi, akarsu havzalarının muhtelif kesimlerindeki insan
faaliyetinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu da büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu durum ise
havza bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta ve sonuçta büyük miktarda can ve
mal kaybına yol açan taşkın afetleri yaşanmaktadır. Akarsu havzaları içinde
büyüyen yerleşimler, açılan yeni yollar ve kurulan yeni tesisler ile arazi yapısı
değişmekte, elverişsiz tarım yöntemleri ile topraklar daha yoğun bir şekilde
kullanılmakta, ormanlar ve meralar tahrip edilmekte, tüm bu şartlarda taşkın afetleri
giderek daha büyük ve sık olarak görülmektedir.
Yurdumuzda, doğal vejetasyonun tahribatı, çarpık şehirleşme, dere yataklarındaki
yapılaşmadan dolayı taşkın olaylarının neden olduğu zararlar artmakta, can ve mal
kaybına yol açan afetler daha sık görülmektedir.
Son yıllarda yerleşim birimlerinde gerçekleşen ve zarar boyutu büyük olan bazı
taşkınlar aşağıda incelenerek tarihi taşkınların sebepleri, sonuçları irdelenmiştir.
Türkiye’de taşkınlara en çok maruz kalan Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz
Havzalarında meydana gelen taşkınlarından birkaç örnek:
-

1998 Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bartın (Batı Karadeniz)
2019 Trabzon İli Araklı İlçesi Taşkını
2020 Giresun İli Dereli İlçesi Taşkını
2015 Artvin İli Hopa, Arhavi, Borçka İlçeleri Taşkını

Ülkemizde son yıllarda gerçekleşmiş olan bazı önemli tarihi taşkınlar:
- 1995 İzmir ve civarında ani taşkınlar olmuştur.
- 2014 Hatay İli Erzin İlçesi Sarı Çay Taşkını
- 2012 Samsun İli Yılanlı, Mert ve İncirli Dereleri Taşkını
- 2010 Konya İli Bozkır İlçesi Çarşamba Çayı Taşkını
- 2009 İstanbul İli Ayamama Deresi Taşkını
- 2007 Elazığ İl Merkezi (şehir içi dereleri) Taşkını
- 2006 Batman İli İluh Deresi Taşkını

Taşkınlar Üzerindeki Genel Etkiler
3.1.1. İnsan (Sosyo-Ekonomik) Faaliyetleri
Kesiti yetersiz köprü ve menfez gibi yapıların inşa edilmesi, dere yatağının üzerinin
çeşitli amaçlar için yollarla kapatılması ve yapıların inşa edilmesi, taşkın alanlarının
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yatağının imara açılması gibi sebeplerle taşkın meydana gelmekte veya meydana gelen
taşkının zarar boyutunu artırmaktadır (Şekil 1, Şekil 02, Hata! Başvuru kaynağı
bulunamadı.3, Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.4).

Şekil 1 Kesiti Yetersiz Menfez (Çorum)

Şekil 0 Dere Yatağı Üzerine Yapılmış Bir Yapı (Rize)
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Şekil 3 Taşkın Yatağında Yapılaşma (Mersin-Silifke)
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Şekil 4 Kesiti Yetersiz Köprü
3.1.2. 4.2. İklim Değişikliği
Son yıllarda doğal afetlerin görülme sıklığı, etkisi ve süresinde artışlar
gözlenmektedir. Bu tehditlerin şiddetini arttıran temel sebeplerden bir tanesinin de iklim
değişikliği olduğu gerçeği artık tüm bilim çevrelerince kabul edilmektedir. İklim
değişikliğinin, deniz seviyesinin yükselmesi, sıcaklıklarda artış, buzullarda hızlı erime,
afetlerin sıklığında ve şiddetinde artış, sıcak hava dalgalarında artış gibi çok yönlü
etkileri tespit edilmiş olup; bu etkilerin şiddetlenerek önümüzdeki dönemlerde de
görüleceği beklenmektedir. Küresel iklim değişikliği senaryoları her dönem ve her
bölge için çok farklı sonuçlar verebilmektedir. Tüm senaryolar değerlendirildiğinde
yağışlarda azalma olmasına rağmen ekstrem olaylarda artış olacağı beklenmektedir.
3.1.3. Ülkemizde İklim Değişikliği
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizin su kaynakları da iklim değişikliğinin
olumsuz etkilerine büyük bir ölçekte maruz kalacak olup; su kullanan, suya bağlı pek
çok sektörde dolaylı olarak iklim değişikliğinden etkilenecektir.
Su kaynakları ile ilgili iklim değişikliğinin en önemli sonuçları; sıcaklıkların
artması, yağış deseni ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık sıklığında ve
gelecekteki muhtemel deniz suyu seviyesindeki artışlardır.
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Türkiye'nin ikliminde de küresel değişikliklere benzer değişiklikler
gözlenmektedir ve 21. yüzyılda da Güney Avrupa’da ve ülkemizde daha sık, şiddetli ve
uzun süreli kuraklıklar, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının görülmesi
beklenmektedir. Ayrıca, kısa süreli fakat şiddetli sağanak yağış görülen günlerin
sayısındaki artış ile beraber, ani oluşan taşkınlarda da önemli artışların olması
öngörülmektedir.
Ülkemizin iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz
Havzasında yer alması nedeniyle, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri yönünden,
ülkemiz yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir.
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi kapsamında ilk kez 10x10
km kadar yüksek çözünürlükte üç küresel iklim modeline (HadGEM2-ES, MPI-ESMMR ve CNRM-CM5.1) dayalı RegCM4.3 bölgesel iklim modeli ve orta emisyon
senaryosuna karşı gelen RCP4.5 ve yüksek emisyon senaryosu RCP8.5 için, Türkiye
genelinde ve 25 akarsu havzasında 2015-2100 gelecek periyoduna ait simülasyonlar
elde edilmiştir.
Her üç küresel iklim modeli de 2015-2100 projeksiyon döneminde her iki
emisyon senaryosu için Türkiye üzerinde önemli bir ısınmayı işaret etmektedir. Birinci
projeksiyon dönemi olan 2015-2040 yıllarında Türkiye genelinde 0 ile 1°C arasında
değişen artışlar beklenmektedir. 2040-2070 döneminde kış mevsimi sıcaklıklarında,
ülkenin güney sahilleri ile doğu kesimlerinde 2°C’ye varan artışlar beklenirken, yaz
mevsimi ortalama sıcaklıklarındaki artış ise 3-4°C’lere ulaşmaktadır. Projeksiyon
sonuçları 21. yüzyıl sonunda sıcaklık artışlarının 6°C üzerinde olacağını göstermektedir.
Proje kapsamında hazırlanmış olan yağış projeksiyonlarına göre her iki
senaryoya göre de toplam yağışlarda bir azalış yaşanacağı görülmektedir. 2015-2040
periyodunda güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda
kış mevsiminde 150mm’lere ve ilkbahar yağışlarında 50mm’lere varan azalışlar
öngörülmektedir. İkinci projeksiyon döneminde (2040-2070), her iki mevsimde de
50mm’lere varan yağış azalışlarının iç bölgelere ulaştığı görülmektedir. Türkiye
geneline bakıldığında, projeksiyon dönemi sonunda Ege, Akdeniz ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde 300mm’lere varan azalışlar beklenirken, Karadeniz Bölgesinin
özellikle doğu kesimlerinde 250mm’lere varan artışların yaşanacağı öngörülmektedir.
3.1.4. İklim Değişikliğinin Taşkınlara Etkisi
Su kaynakları ile ilgili iklim değişikliğinin en önemli sonuçları; sıcaklıkların
artması, yağış deseni ve kar örtüsünde kaymalar, taşkın ve kuraklık sıklığında ve
gelecekteki muhtemel deniz suyu seviyesindeki artışlardır. İklim değişikliği hidrolojik
döngüyü ve sistemleri değiştirerek su kaynaklarını miktar ve kalite yönünden etkiler.
Etkilenen değişkenler arasında taşkın ve kuraklık şiddeti ve sıklığı da bulunmaktadır.

20

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TAŞKIN YÖNETİMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

Gelecekteki öngörülen küresel ısınma ile atmosfer ve okyanusun döngüsünde ve
hidrolojik çevrimde değişiklik olacak bunun sonucunda yağış deseni ve akış
değişecektir. Sıcaklıklardaki artış neticesinde küresel ortalama yağış ve buharlaşmada
muhtemel artışlar yaşanacaktır. Isınmayla birlikte buharlaşma artacaktır ve yüksek
sıcaklığın buharlaşma hızını artırmasından dolayı daha sıcak atmosfer daha fazla nem
tutacaktır. Küresel ortalama yağışın artması demek her yerin her mevsimde ıslak olması
anlamına gelmemektedir. Gerçekte bütün iklim modellerinin ortaya koyduğu yağış
deseninin çok karışık bir yapıya sahip olduğu, bazı bölgeler şimdikinden daha az yağış
alırken bazı bölgelerin ise daha fazla yağış alacak olmalarıdır. Yağış deseninde olacak
değişikliklere ilave olarak küresel ısınma sebebiyle yerel ve bölgesel yağışların
karakteristiklerinde daha belirgin değişiklikler olacaktır. Örneğin genellikle yağışların
sıklığı azalacak olmasına rağmen yağış şiddeti daha fazla olacaktır. Aşırı hava olayları
da taşkın ve kuraklığın tekerrür oranını artıracağından suyun depolanması daha önemli
hale gelecektir.
Uyum Tedbirleri
Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara genel
anlamda uyum çalışmaları denir. (Dünya Bankası Raporu, 2012) Bir diğer deyişle iklim
değişikliğine uyum; iklim olaylarının (risklerinin) etkileriyle mücadele etmek, fayda
sağlamak ve etkileri yönetebilmek için stratejilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve
uygulanması sürecidir.
İklim değişikliğine uyum konusunun önemi, iklim değişikliği etkilerinin ne
yaparsak yapalım devam edeceği gerçeğinden doğmuştur. İklim değişikliğine neden
olan faktörleri (sera gazı salımları, ormansızlaşma vb.) şu anda ortadan kaldırsak bile
etkileri devam edecektir. Bu yüzden iklimi değiştiremeyeceğimize göre, kendimizi
değişen iklime uydurmak zorundayız. Ayrıca IPCC 4. Değerlendirme Raporunda sera
gazı salımlarının azaltılması ve etkilere uyum önlemlerinin ekonomik maliyeti, iklim
değişikliğinin vereceği zararın maliyetinden çok daha düşük olacaktır tespiti mevcuttur.
Uyum faaliyetleri genel olarak başka maksatlara da hizmet eden faaliyetlerdir.
Örneğin barajlar, içme suyu veya enerji eldesi gayesiyle inşa edilirken aslında taşkın
riskinin olacağı bir bölgede aynı zamanda bir iklim değişikliğine uyum faaliyetidir.
(IPCC, 2007)
Bu çerçevede taşkın için uyum faaliyetleri Hata! Başvuru kaynağı
bulunamadı.4.3’de yer almaktadır.
Tablo 9 Taşkın için Uyum Faaliyetleri Tablosu
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Sınıf

SAĞLIK
(Etkilenebilecek
Kişi Sayısı,
Sağlık,
Sosyal/Toplumsal
vb. Kritik Tesis
Adedi)

Aşırı
Yağış/
Taşkın

-Kişi Sayısı,
-Sosyal Tesis,
-Kritik Tesis,
-Etkilenen Nüfus
Yoğunluğu

ÇEVRE
(Etkilenebilecek
Korunan ve
Yeşil Alanlar ile
Kirlilik
Kaynaklarının
Sayısı)
-Korunan Alan,
-Yeşil Alan,
-Kirlilik
Kaynağı

KÜLTÜREL
MİRAS
(Etkilenebilecek
Kültürel
Varlıkların
Sayısı)

Kültürel Varlık

EKONOMİ
(Etkilenebilecek
Ekilebilir Alan,
Yol Uzunluğu,
Şahsi Mülk, vb.
Ekonomik
Öğelerin Sayısı)
-Mülk,
-Etkilenebilir
Alan,
-Ekonomik Öğe,
-Yol Uzunluğu
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4. ÜLKEMİZDE TAŞKIN YÖNETİMİ
Ülkemizde taşkın afetlerinin yönetimi çerçevesinde günümüze kadar muhtelif
çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, bunların büyük bir bölümünü yapısal proje
faaliyetleri ile taşkın sırasındaki kurtarma ve acil yardım faaliyetleri oluşturmuştur. Son
yıllarda erken uyarı sistemleri de bu faaliyetlere eklenmiştir. Akarsu havzalarında,
taşkın koruma ve kontrol maksadını da içeren, su kaynaklarının havza bazlı yönetimini
öngören kapsamlı projelerin hizmete girmesi ile taşkınların sıklıkları ve yaptıkları
zararlarda önemli azalmalar olacaktır. Ancak, taşkın zararlarının azaltılması
çalışmalarında en etkin ve ekonomik çözüm, taşkın yaşanmadan önce havza genelindeki
insan faaliyetlerini düzenleyen ve çoğunlukla yapısal unsur içermeyen nitelikteki, halkın
eğitiminden ağaçlandırma faaliyetlerine kadar birbirini tamamlar özellikli çoklu
tedbirlerin, bir plan dâhilinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca eşgüdümlü bir program
çerçevesinde, birlikte ele alınmasının sağlanmasıdır.
Ülkemizde taşkın yönetimi hususunda sorumlu ve ilgili kurumlar aşağıda
verilmektedir.
Taşkın Yönetiminde İlgili ve Sorumlu Kurumlar
Ülkemizde taşkın afetleri konusunda öncesi, sırası ve sonrasında yetkili birçok
kurum ve kuruluş bulunmakta olup, bu kısımda sadece birincil seviyede sorumlu kurum
ve kuruluşlar ele alınmıştır. Bu kurum ve kuruluşlardan Tarım ve Orman Bakanlığı
ulusal düzeyde Taşkın Yönetimi’nden sorumludur. Bakanlık bu faaliyetlerini Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel
Müdürlüğü aracılığıyla sürdürmektedir. Ayrıca bağlı oldukları kanunlar çerçevesinde
taşkın yönetimi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan sorumlulukları bulunan
AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilikler, yerel yönetimler yer almaktadır.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ise birincil derecede, taşkınlarla ilgili strateji ve
politikaları belirlemekte, ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamakta ve
taşkın yönetiminin koordinasyonunu sağlamakta, ayrıca Taşkın Direktifi’nin aktarılması
ile ilgili çalışmaları yürütmektedir. SYGM tarafından hazırlanan Taşkın Yönetim
Planları kapsamında taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk haritaları hazırlanmakta ve bu
haritalar kullanılarak taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında iyileştirme
ve müdahale etme gibi çalışmaların planlanması ve yönlendirilmesini sağlanmaktadır.
Türkiye, devam eden AB'ye katılım süreci ve artan nüfus, hızlı kentleşme, mevcut ve
gelecekteki su ihtiyacı için 25 Nehir Havzasında ulusal ölçekte taşkın sorunlarının
önlenmesi için taşkın yönetim politikasını geliştirmiştir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşkın yönetimindeki temel kurumlardan
biridir. Taşkın esnası ve sonrasında da faaliyetleri bulunmakla birlikte, faaliyetleri
ağırlıklı olarak taşkın öncesi yürütülen yapısal faaliyetlerden oluşmaktadır. Faaliyetleri
çerçevesinde; strateji ve planların hazırlanması, eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,

23

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TAŞKIN YÖNETİMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

il/bölge taşkın planlarının hazırlanması, yaşanan taşkınlara ilişkin bilgilerin
raporlanması, imar planları için gerekli etütler gibi yapısal olmayan çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra dere yatağı temizliği, akarsu yatağı
düzenleme, düzeltme ve taşkın kontrol tesislerinin bakım onarım çalışmalarını
gerçekleştirmektedir. Ayrıca, 4373 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca, yoğun
taşkın riski altındaki sahaların Bakanlar Kurulu Kararı alınarak her türlü yapılaşmaya
yasak alan olarak ilan edilmesi için gerekli çalışmalar ile ıslahı yapılan alanlardaki
revize çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Taşkın riski taşıyan
alanlarda 7269 sayılı yasa gereğince Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile
birlikte ortak etüt çalışması yapılarak riskli alanların nakli yapılmaktadır.
Taşkın Yönetimi Hakkında Mevzuat
Taşkın afetinin birçok kamu kurumunun faaliyetlerini etkilemesi sebebiyle
Türkiye’de birçok kamu kurumu tarafından çıkarılan kanunlar, yönetmelikler,
genelgeler içerisinde taşkın hususu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili maddeler yer
almaktadır. Taşkın yönetimi ile doğrudan ilgili olarak 1943 tarihli 4373 Sayılı Taşkın
Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu da Yüksek seviye gösteren umumi
ve hususi, kapalı veya akarsuların taşmasıyla su altında kalan veya su baskınlarına
uğrayabilecek olan sahaların sınırları Cumhurbaşkanı kararı ile tespit ve ilan edilmesi
maksatlıdır. Sonrasında 1953 tarihli 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunu yayınlanmıştır. Bu Kanunun maksadı; yerüstü
ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve/veya bunlardan çeşitli yönlerden
faydalanmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip,
merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluş olan Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün
(SYGM) yapılanması oluşturulmuş olup taşkınlarla ilgili strateji ve politikaların
belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını
hazırlamak ile görevlendirilmiştir.12 Mayıs 2016 tarihli ve 29710 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması,
Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik’te taşkın yönetim planları, taşkın
yayılma alanları ve doğal taşkın ovaları gibi taşkın sularını tutma kapasitesine sahip
alanları, geçmişte yaşanmış taşkın olaylarının etkilerini, toprak ve su yönetimi, doğa
koruma, mekânsal planlama, arazi kullanımı ve fayda-maliyet gibi hususların dikkate
alınması suretiyle, Bakanlıkça bütün havzalar için hazırlanır veya hazırlattırılır
hükümlerine yer verilmiştir. Bu hukuki dayanaklar kapsamında Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü tarafından her havzada Taşkın Yönetim Planları hazırlanmaktadır.
Taşkın konusunda birçok kurumun yetki ve sorumluluğunun bulunması,
kurumlar arası koordinasyonun en iyi şekilde sağlanmasının önemini göstermektedir.
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4.2.1. Avrupa Birliği Taşkın Direktifi
Orta, kuzey ve kuzeydoğu Avrupa’da, iklim değişikliğinin de etkisiyle yağışlarda
gözlenen artış, taşkınların büyük afetlere dönüşme olasılığını artırmıştır. Bu durum,
taşkınları önlemek ve etkiyi azaltmak için bir an önce harekete geçmeyi gerektirmiştir.
Avrupa Komisyonu bu konuda bazı girişimlerde bulunmuş ve “Taşkın Riskinin
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Hakkında Direktif” ini yayınlamıştır. AB Taşkın
Direktifi, TD 23 Ekim 2007 Tarih ve 2007/60/EC Sayılı Konsey ve Avrupa
Parlamentosu Direktifini kabul etmiş, Türkiye’de mevzuat uyumlaştırma kapsamında
“Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında
Yönetmelik” 12 Mayıs 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Böylece AB‘ye üyelik sürecinde olan Türkiye’de Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü tarafından AB Taşkın Direktifinin gereklilikleri sağlanmıştır. AB Taşkın
Direktifi ve ilgili yönetmelikle taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve
ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz sonuçlarını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu
bağlamda, potansiyel ciddi taşkın riski olan tüm öncelikli alanlarda Taşkın Risk
Yönetim Planlarının (TRYP) hazırlanmasını ve nehir havzası düzeyinde koordine
edilmesini gerektirmektedir.
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5. MEVCUT DURUM
Ülkemizde taşkın afetleri konusunda öncesi, sırası ve sonrasında yetkili birçok
kurum ve kuruluş bulunmakta ve her kurum taşkın riskinin azaltılması veya
önlenmesine yönelik sorumlulukları kapsamında çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Taşkın Yönetimi ile birbirini tamamlayan tedbirlerin, bir plan dâhilinde bütün ilgili
kurum ve kuruluşlarca eşgüdümlü bir program çerçevesinde uygulanarak, muhtemel can
ve mal kayıplarının en aza indirilmesi hedeflenmektedir.
6. YAPILAN ÇALIŞMALAR
Taşkın Yönetim Planları
(Su Yönetimi Genel Müdürlüğü )
Taşkınlar ile etkin mücadele etmek amacıyla Ülkemizde havzalar bazında
“Taşkın Yönetim Planları” nın oluşturulması için ilk adımı teşkil eden “Türkiye’de
Taşkın Direktifinin Uygulanması İçin Kapasitenin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi”
SYGM tarafından yürütülmüş olup, proje faaliyetleri 01.08.2012 tarihinde
tamamlanmıştır.
SYGM tarafından 23 havzada (Yeşilırmak, Antalya, Sakarya,
Susurluk, Ceyhan, Aras, Kızılırmak, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Batı
Karadeniz, Büyük Menderes, Akarçay, Fırat-Dicle, Van Gölü, Doğu Karadeniz, Çoruh,
Seyhan, Asi, Konya, Batı Akdeniz, Burdur ve Doğu Akdeniz ) Taşkın Yönetim Planı
tamamlanmış olup, 1 havzada (Marmara) çalışmalar devam etmekte 1 havzada (MeriçErgene) ihale çalışmaları sürmektedir. Projeler kapsamında Taşkın Riski Ön
Değerlendirmesi yapılarak Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk Haritaları
oluşturulmakta ve akabinde alınması gereken tedbirleri içeren Taşkın Yönetim Planı
hazırlanmıştır. 2023 yılı itibarıyla ülkemizde yer alan 25 havza için taşkın yönetim
planları hazırlanmış olacaktır
2021 yılı içerisinde;
Uluslararası faaliyetler kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından ihale süreci
2020 yılı içerisinde başlatılmış olan Meriç-Ergene Havzası Taşkın Yönetim Planlarının
Hazırlanması AB Teknik Destek Projesi IPA II programı kapsamında ihale süreci
tamamlanıp projeye başlanılması planlanmaktadır. Ayrıca 5 havzada (Yeşilırmak,
Antalya, Ceyhan, Susurluk ve Sakarya Havzaları) Taşkın Yönetim Planı Güncelleştirme
çalışmalarına 2021 yılında başlanılması planlanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı
Merkezi kapsamında Pilot Havzalarda Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemlerinin
Kurulması projesi hayata geçirilecektir. Tüm havzalar için taşkın yönetim planlarının
2023 yılına kadar hazırlanması hedeflenmektedir.
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6.1.1. Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi
Taşkın Riski Ön değerlendirme bölümümde havzada geçmişte yaşanmış akarsu
veya kuru dere taşkınları için değerlendirmeler yapılarak, gelecekte yaşanabilecek
taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki
potansiyel olumsuz etkileri irdelenmektedir. Taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın
tehlike haritalarının hazırlanacağı alanların tespitine altlık oluşturmaktadır.
Hidrolik modelleme de kullanacak olan taşkın hidrograflarının hesaplanmasında
havzada hidrolojik olarak uygun olarak görülen alt havzalarda yağış-akış tabanlı
hidrolojik model kullanılmaktadır. Hidrolojik modelleme ile taşkın hidrograflarının
bulunmasının mümkün olmadığı küçük alanlarda taşkın tekerrür debileri yılda günlük
maksimum yağış verileri kullanılarak sentetik yöntemlerle ve akım verisinin yeterli ve
güvenli olan yerlerde yılda anlık maksimum akım verileri kullanılarak noktasal/bölgesel
taşkın frekans analizi yöntemiyle hesaplanmaktadır. Bu yöntemlerle hesaplanan taşkın
debileri karşılaştırılarak havza için en uygun yöntemin sonuçları seçilmektedir.
6.1.2. Taşkın Tehlike Haritaları
Taşkın riski ön değerlendirmesi sonucunda belirlenen riskli alanlarda taşkın
yayılım alanları ve su derinlikleri modelleme çalışmaları doğrultusunda belirlenerek
taşkın tehlike haritaları hazırlanmaktadır. Yerleşim yerlerinde ve ekonomik faaliyet
alanlarında Q50, Q100 ve Q500’lük taşkın pik debileri, tarım alanlarında Q10, Q50 ve
Q100’lük taşkın pik debileri kullanılarak taşkın tehlike haritaları oluşturulmaktadır
(Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.1, Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.2,
Şekil 3).

Şekil 5 Taşkın Yönetim Planları Kapsamında Taşkın Tehlike Haritası Hazırlanan
Bölgeler (SYGM)
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Şekil 6 Mersin İl Merkezi Taşkın Derinlik Haritası (Q500) (SYGM)

Şekil 7 Mersin İl Merkezi Taşkın Tehlike Haritası (Q500) (SYGM)
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6.1.3. Taşkın Risk Haritaları
Taşkın tehlike haritalarında gösterilen alanlarda, farklı tekerrür debilerine
karşılık gelen risk alanlarında su hızı, derinliği ve yayılım alanın, insan sayısı ve
nitelikleri, ekonomik aktivite düzeyi, stratejik tesisler, olası ekonomik zararlar ve
taşkında yaşanabilecek çevresel zararın boyutunun belirlendiği risk haritaları
hazırlanmaktadır. Yerleşim yerlerinde ve ekonomik faaliyet alanlarında Q50, Q100 ve
Q500’lük taşkın pik debileri, tarım alanlarında Q10, Q50 ve Q100’lük taşkın pik
debileri kullanılarak taşkın risk haritaları oluşturulmaktadır.
Taşkın risk değerlendirmesi çerçevesinde aşağıdaki unsurlar değerlendirilerek
yerleşim yerinde haritalar aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.
•
•
•
•
•
•

Toplam Taşkın Etkilerini gösteren Taşkın Risk Haritası
Taşkından Etkilenen Nüfus Haritası
Ekonomik Zarar Haritası
Etkilenen Stratejik Yapılar ve Altyapı Tesisleri Haritası
Çevresel Etki Haritası
Ekonomik Aktivite Haritası

Şekil 8 Mersin İl Merkezi Ekonomik Aktivite Haritası (SYGM)
Hazırlanan Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk Haritaları “Taşkın Yönetim
Planlarının Hazırlanması Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” gereğince
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50,100 ve 500 yıllık taşkın tekerrür debilerine göre hazırlanmaktadır. Benzer taşkın
senaryoları AB üye ülkelerinin uygulamalarıyla da örtüşmektedir.
6.1.4. Taşkın Yönetim Planları
Taşkın riski ön değerlendirmesi, taşkın tehlike haritaları ve taşkın risk
haritalarının çıktıları kullanılarak taşkın öncesi, taşkın anında ve taşkın sonrasında
yapılması gereken çalışmaları, alınacak önlemleri ve tavsiyeleri ve taşkın tahliye
haritalarını içiren, taşkından korunma hususunda yatırımları yönlendirebilecek nitelikte
olan taşkın yönetim planları hazırlanmaktadır.
Taşkın Yönetim Planları çerçevesinde hazırlanan yapısal ve yapısal olmayan
tedbirler belirlenerek ilgili ve sorumlu kuruluşlara iletilmektedir. Ayrıca belirlenen bu
tedbirler düzenli aralıklarla plan kapsamında sorumlu ve ilgili kurumlara yazı yazılarak
sorgulanmaktadır. Bu tedbirler Ulusal Su Bilgi Sisteminde yer alan modüle girilmekte
ve tedbirin uygulanma durumu kontrol edilmektedir.
Taşkın Yönetim Planlarında taşkın riskinin azaltılması veya bertaraf edilmesi
maksadıyla Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk Haritaları esas alarak riski
oluşturan tüm sorunlar belirlenmekte ve bu sorunların kaldırılması maksadıyla çok
sayıda tedbir önerilmektedir.
Taşkın Yönetim Planlarında yer alan belli başlı tedbirler şu şekildedir:
1)
Akarsu Yatak Düzenlemesi
2)
Akarsu Yatak Temizliği
3)
Akarsular Üzerindeki Geçiş Yapılarının Düzenlenmesi
4)
Yukarı Havza Önlemi
5)
Eğitim-Bilgilendirme-Farkındalık Artırımı
6)
Veri / Bilgi Toplama / Üretimi
7)
Taşkın Erken Uyarı Sisteminin Kurulması
Taşkın Yönetim Planlarındaki başlıca sorumlu kurumlar şunlardır:
1)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
2)
Büyükşehir Belediyeleri
3)
Karayolları Genel Müdürlüğü
4)
Orman Genel Müdürlüğü
5)
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
6)
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ( AFAD)
7)
Bakanlıklar (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı)
Taşkın Yönetim Planlarında önerilen tedbirlerle ilgili olarak maliyet çalışması
yapılmakta taşkın zararının gerçekleşmesi durumu ile önerilen tedbirin uygulanması
durumu mukayese edilip fayda maliyet analizi gerçekleştirilmedir. Fayda maliyet analizi
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taşkın yönetim planının bir parçası olup tedbirin uygulama esasında yapılacak olan
detay projelendirme çalışmasına katkı sağlamaktadır.
Proje kapsamında ortaya çıkacak olan gerek taşkın tehlike, taşkın risk haritaları
ve diğer verilerin kullanımına imkân verecek veri tabanı oluşturulmuştur ve web
üzerinden erişeme sunulmaktadır. Ayrıca bu veri tabanı kurulmuş olan Ulusal Su Bilgi
Sistemiyle entegre edilmektedir. Taşkın Tehlike Haritaları, Taşkın Risk Haritaları ve
Taşkın Tahliye haritaları USBS üzerinden herkesin erişebileceği şekilde paylaşılmakta,
ilgili kurumlara web servis yoluyla altlık veri olarakta sunulmaktadır.
Ayrıca hazırlanan Taşkın Yönetim Planları “Taşkın Yönetim Planlarının
Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik” gereği en geç 6 yılda
bir güncellenmektedir.
Her havza için hazırlanan Taşkın Yönetim Planlarının hazırlanmasının yanı sıra
bu kapsamda belirlenen tedbirlerin takibini yapmak amacıyla SYGM altında kurulan
Takip Şubesi ile çalışmaların bir elden izlenmesi, değerlendirilmesi ve düzenli bir
şekilde raporlanması maksadıyla uygulamanın takibi yapılmaktadır. Ayrıca havzadaki
yerel şartların değişmesi, planda öngörülen faaliyetlerin uygulamadaki gelişimi,
teknoloji ve kapasitedeki değişimler gibi konuların da planların gözden geçirilmesi
sırasında dikkate alınması ve güncellemelerin bunlara göre yapılması amaçlanmaktadır.
Ayrıca her havza için hazırlanan hazırlanmış olan internet sayfası
(taskinyonetimi.tarimorman.gov.tr) üzerinden ulaşılabilecek olan coğrafi bilgi sistemleri
tabanlı bir WEB uygulama yazılımı geliştirilmiş olup taşkın tehlike haritaları ve taşkın
risk haritaları kamunun erişimine sunulmuştur. Bu sayede kamu kurum ve kuruluşları
ile halkın taşkın konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak ve taşkın zararlarının ve can
kaybının asgari düzeye inmesine yardımcı olacaktır.
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Taşkın ve Rüsübat Kontrolü Faaliyetleri
(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü)
Ülkemizde taşkınların kontrol altına alınması ve zararlarının azaltılmasına yönelik
çalışmalar, yapısal önlemler içeren projeli çalışmalar ve yapısal önlemler içermeyen
çalışmalar olarak ikiye ayrılabilir.
Taşkınların yıkıcı etkilerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek amacıyla
hidrolik yapılar inşa etmenin yanı sıra yapısal olmayan taşkın önleyici faaliyetler de
belirli yöntem ve kurallara dayanarak gerçekleştirmektedir. Taşkın zararlarının
azaltılması çalışmalarında yapısal çalışmaların yansıra en etkin ve ekonomik çözüm;
taşkın yaşanmadan önce havza genelindeki insan faaliyetlerini düzenleyen ve
çoğunlukla yapısal olmayan, halkın eğitiminden ağaçlandırma ve erozyon kontrol
faaliyetlerine kadar birbirini tamamlayan çoklu tedbirlerin, bir plan kapsamında,
projeden yararlananlar ve yerel yönetimler de dâhil olmak üzere, ilgili kurum ve
kuruluşların katılımları ile birlikte alınmasının sağlanmasıdır.
DSİ Genel Müdürlüğü’nün taşkınların kontrol altına alınması ve zararlarının
azaltılmasına yönelik çalışmaları, 6200 Sayılı Kuruluş Kanununda tanımlanan görev ve
sorumluluklar çerçevesinde yapısal önlemler içeren projeli faaliyetlerin yansıra taşkın
afetinin her sürecinde yapı gerektirmeyen düzenleme ve denetleme faaliyetlerini
içerisine alan yapısal olmayan tedbirleri de içermektedir.
6.2.1. Yapısal Faaliyetler
Yapısal tedbirleri; Taşkın sularını akarsu yatağında tutmaya, ya da taşkına maruz
kalabilecek sahadan uzaklaştırmaya yönelik düzenlemeleri içerecek şekilde memba ve
mansapta yapılan, tersip bendi, ıslah sekisi, taban kuşağı, taşkın duvarı, sedde,
derivasyon kanalı gibi tesisler, kıyı oyulmalarını önlemeye yönelik mahmuzlar,
akarsuların denize mansaplanmasını sağlamak üzere yapılan denize çıkış yapıları,
taşkın sularını bir rezervuarda öteleyerek suyun akış rejimini düzenleyen ve bu sayede
yerleşim yerlerini taşkın sularından koruyan sel kapanları ve barajlar gibi tesisleri içeren
yapıların yanında yukarı havza ıslahına yönelik dere eksenine dik olarak tek ya da
kademeli olarak inşa edilen yapılar (tersip bendi, ıslah sekisi, taban kuşağı v.b ) olarak
açıklanabilir
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda 2020 yılı sonu itibariyle, 68 adet
taşkın kontrol maksadı olan depolama yapısı ile birlikte toplam 8 612 adet taşkın
kontrol tesisi inşa edilerek işletmeye alınırken, 1 951 965 ha alan da taşkından koruma
altına alınmıştır. İşletmeye alınan bu taşkın kontrol tesisleri ile 81 il, 922 ilçe, 608
belde, 4 687 köy, 2 562 mahalle olmak üzere toplam 8 860 adet yerleşim yeri
taşkınlardan korunmaktadır (Tablo 3)
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Tablo 10 DSİ Genel Müdürlüğü Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Tesis Sayıları
(2020 yılı sonu itibariyle)
TÜRÜ
Taşkın Kontrol Tesisi
Taşkın Maksatlı Depolama
TOPLAM

ADET

KORUNAN
ALAN (ha)

8.544

1.504.415

68

447.550

8.612

1.951.965

Yukarıda belirtilen taşkın kontrol tesislerinin bakım onarım çalışmaları kapsamında
yıllara göre değişmekle birlikte yıllık ortalama; 16 milyon m3 sedde ve dere yatağı
temizliği, 128 000 m3 beton onarımı, 2 100 km servis yolu yapımı, 91 000 m3 stabilize
malzeme serilme işi gerçekleştirilmektedir.
Akarsu yatak ıslahı ve taşkın kontrolü çalışmalarının etkili ve sürdürülebilir
olabilmesi için, dünyada son yıllardaki gelişmelere paralel olarak, konunun mümkün
olduğunca bir akarsu havzası boyunca bütüncül olarak ele alınması gerekli
görülmektedir.
Taşkın Kontrolü (TK) ve Taşkın Rüsubat Kontrolü (TRK) işlerinin ayrı ayrı değil,
bütüncül yaklaşım çerçevesinde akarsu bazında tek iş olarak ele alınıp planlanması,
projelendirilmesi ve inşaatının yapılması ve yatırım programı faaliyetlerinin de bu
doğrultuda yapılması hususları dikkate alınmaktadır.
Yapısal anlamdaki ıslah çalışmaları için, havza bileşenlerine ait problem ve
ihtiyaçlar mümkün mertebe dikkate alınmadan yapılacak ıslah projeleri bir yanıyla eksik
kalmaktadır. Bu sebeple, akarsularda ıslah veya taşkın kontrolü çalışmaları, aynı
zamanda insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetlerin maruz
kalabileceği zararların önlemesi ve azaltılması için alınabilecek önlemler
değerlendirilerek, koruma, önleme ve hazırlıklı olma unsurlarına odaklanarak
yürütülmeye çalışılmaktadır.
Ülkemizde taşkın kontrolüne yönelik menba ve mansapta uygulanan yapısal
tedbirlerin çok büyük bir kısmı DSİ Genel Müdürlüğünce, ÇEM VE OGM tarafından da
yukarı havza ıslahı kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. DSİ Genel Müdürlüğünce,
mevcut taşkın kontrolü kapasitelerinden taviz verilmeden ve ihtiyaç duyulduğunda
kapasite artırımına gidilerek, tasarımların taşkın olasılığını artırmaya değil taşkın
olasılığını azaltmaya yönelik olması hedeflenmektedir. Söz konusu tasarımlarla işletmebakım ihtiyaçlarını azaltmak, su kalitesini artırmak gibi diğer hedefler de göz önünde
bulundurulmaktadır
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Ülkemizde geçmişten beri yapılan taşkın kontrol yapıları; doğal derelerin iş
makinaları ile ıslahı (toprak kanal), bitkisel kaplama, istifli taş tahkimat ile
kâgir/beton/betonarme taşkın kontrol duvarları olarak yapılmıştır. Taşkın kontrol
yapılarının memba tedbirleri, rüsubat kontrol yapıları olarak tanımlanmaktadır. Rüsubat
kontrol yapıları ise kagir veya beton tersip bentleri ve ıslah sekileri ile oluşturulmuştur.
Bunların yanında taşkın kontrolünde ikincil rolü olan eğim düşürücü ve enerji kırıcı brit,
kaskat ve taban kuşakları da havzada sıklıkla uygulanan yapılardır. Bu tipteki taşkın ve
rüsubat kontrol tesislerinin dışında dünyada yeni geliştirilen yenilikçi tip yapılar da
havzada uygulanmaya başlanmıştır (Akçalı, 2018). Bunlar ise, geçirgen tersip benti,
moloz bariyeri, cam korkuluk ve kemer köprü ve menfezlerdir (Şekil 1 ve 2).
Tersip bentlerinin odunsu materyali tutamamasından hareketle son yıllarda
geliştirilen yapı genellikle ortasında açıklığı bulunan, betonarme ayak ve çelik
ızgaralardan oluşan geçirgen tersip bentleri (GTB) olmuştur. Klasik tersip bentlerindeki
handikapların görülmesi üzerine tasarlanan bu yapılar, ağırlıklı olarak Almanya,
Avusturya, Fransa, İsviçre ve Japonya’da uygulanmaktadır. GTB’leri, özellikle büyük
taşkınlar sırasında taşınan odunsu malzeme, sediment vb. rüsubi malzemeyi kontrol
ederek bir nehir havzasının yönetimi ve geliştirilmesinde önemli rol oynarlar (Piton ve
Recking, 2016). Ülkemizdeki ilk uygulamaları Doğu Karadeniz Havzası’nda yer alan
Rize ili Güneysu ilçesinde gerçekleştirilmiştir (Şekil 5).

Şekil 9 Geçirgen Tersip Bentleri, Rize Güneysu
Yan derelerde özellikle beton taşınımının zor olduğu ya da ekonomik olmadığı
durumlarda ıslah sekisi olarak yakın geçmişte dünyada Moloz Bariyeri uygulaması
başlamıştır. Ağırlıklı olarak Fransa, İsviçre, İtalya ve Avusturya’da uygulanan bu
bariyerler, ülkemizde ilk defa rüsubat kontrol amacıyla Rize ili Güneysu ilçesi Taşlıdere
Vadisi’nde uygulanmıştır (Şekil 6).
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Şekil 10 Moloz Bariyeri Taşkın Öncesi ve Sonrası, Rize Güneysu
Taşkın kapasitesinin fiziksel ya da ekonomik nedenlerle enine olarak
artırılamadığı yerlerde son yıllarda özellikle Almanya ve İngiltere’de yüksek dayanımlı
cam korkuluklar kullanılmaya başlanmıştır. Duvarların yükseltilmesinin hoş
görülmediği bu yerlerde estetik açıdan uygun olan cam korkuluklar 3 kat lamine cam ve
arasına polivinil tabaka yerleştirilmesiyle imal edilmektedirler. Ülkemizdeki ilk örneği
DKH’ da yer alan Rize ili Güneysu ilçesinde uygulanmıştır (Şekil 7).

Şekil 11 Cam Korkuluk, Rize Güneysu
6.2.2. Yapısal Olmayan Faaliyetler
DSİ tarafından yürütülen yapısal olmayan faaliyetler şunlardır:
-Hidrometrik ve Meteorolojik Gözlem Çalışmaları
-İmar Planları ile İlgili Taşkın Etütleri
-4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu
Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar
-7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
-Makinalı çalışmalar
-Bölge Taşkın Planlarının Hazırlanması

35

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TAŞKIN YÖNETİMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

Hidrometrik ve Meteorolojik Gözlem Çalışmaları:
DSİ Genel Müdürlüğünce 1351 AGİ, 90 GGİ, 156 MGİ, 260 KGİ, 155 SGİ
olmak üzere toplam 2012 adet istasyonda hidro-meteorolojik gözlem çalışmalarına
devam edilmektedir. 2020 yılı itibariyle, 805 DSİ hidrometrik ölçüm istasyonu anlık
(otomatik) olarak izlenebilmektedir.
Tablo 11 Havzalara göre Akım Gözlem ve Otomatik Meteoroloji Gözlem
İstasyonları Sayıları

HAVZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Meriç-Ergene Havzası
Marmara Havzası
Susurluk Havzası
Kuzey Ege Havzası
Gediz Havzası
Küçük Menderes Havzası
Büyük Menderes Havzası
Batı Akdeniz Havzası
Antalya Havzası
Burdur Havzası
Akarçay Havzası
Sakarya Havzası
Batı Karadeniz Havzası
Yeşilırmak Havzası
Kızılırmak Havzası
Konya Kapalı Havzası
Doğu Akdeniz Havzası
Seyhan Havzası
Asi Havzası
Ceyhan Havzası
Fırat-Dicle Havzası
Doğu Karadeniz Havzası
Çoruh Havzası
Aras Havzası
Van Gölü Havzası
TOPLAM

İstasyon Sayıları
OM
AGİ
Gİ
27
28
83
97
68
48
33
21
36
43
14
27
58
69
59
56
49
46
7
18
8
18
86
121
66
82
70
78
103
145
54
64
41
34
33
31
26
18
40
34
185
240
77
99
30
33
56
33
22
22
1331
1505

İmar Planları ile İlgili Taşkın Durumu Etütleri:
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DSİ Genel Müdürlüğünce, belediyeler veya değişik kurum ve kuruluşlar
tarafından yürütülen farklı büyüklükteki yerleşim yerlerine ait imar planlarının hazırlık
çalışmalarında, talep konusu 1/1000, 1/2000, 1/5000 ve daha küçük ölçekli imar
haritalarında yer alan sahalar, taşkın durumu ve Kuruluşumuz görev alanında kalan
diğer hususlar yönünden etüt edilerek, etüt çalışmaları sonucu belirlenen
hususlar, incelenen harita paftaları üzerinde işaretlenmekte ve bu haritalar, görüş ve
önerilerimiz eşliğinde imar planı çalışmalarına altlık oluşturmak üzere, talep sahibi ilgili
kuruluşlara gönderilmektedir.
İmar planı çalışmaları ile ilgili olarak, taşkın durumu etütleri sırasında, incelenen
hâlihazır haritada yer alan tüm dere yatakları 500 yıllık akışlar için ( Q500 yinelemeli
taşkın debisine göre ) kapasite olarak yeterli olup olmadıkları yönünde etüt
edilmektedir.
Söz konusu etütler sonucunda, yerleşim yerinden geçen kapasite olarak yetersiz
bulunan dere yataklarında yapılmış veya gerçekleştirilecek ıslah çalışmaları ile yerleşim
yeri dışında bulunan yani belde gelişim sahasından geçen derelerin kapasite olarak
yetersiz bulunan taşkın yapan kesimlerinde, işaretlenen dere yatağına mücavir taşkın
etkisindeki sahaların iskâna açılmasının düşünülmesi halinde, ilgili kuruluşlarca
önceden yapılması önerilen taşkın kontrolü amaçlı ıslah çalışmaları hakkında detaylı
olarak bilgi verilmektedir.
Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğünce imar planı çalışmaları kapsamında bugüne
dek gerçekleştirilen taşkın alanlarının belirlenmesi çalışmaları, ülkemizde son yıllarda
yaşanan taşkınlar ve suyun havza bazında yönetiminden hareketle farklı bir boyut
kazanmıştır. Bu doğrultuda, DSİ Genel Müdürlüğü’nce, taşkın riski taşıyan öncelikli
akarsularda, 1 ve 2 boyutlu hidrolik model kullanılarak değişik yinelenmeli debilere
karşılık gelen su yayılım alanlarında su derinliği ve su hızına bağlı olarak taşkın tehlike
haritaları hazırlanmaktadır.
Bu haritalar; Havza Taşkın Yönetim Planlarında Taşkın Risk Haritalarının
hazırlanması için Su Yönetimi Genel Müdürlüğüne, mekansal planlamalarda
kullanılmak üzere ilgili Valiliklere, Belediye Başkanlıklarına ve Ülkemizde tüm
afetlerin zararlarının azaltılmasından sorumlu olan Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığına iletilmektedir.
4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu
Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar:
4373 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri (1. ve 3. Maddesi) çerçevesinde,
Ülkemizin değişik yörelerinde yer alan taşkın riski altındaki sahalar, Bakanlar Kurulu
Kararı alınarak her türlü yapılaşmaya yasak alan olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda,
1943-1980 döneminde çıkartılan 32 adet “Bakanlar Kurulu Kararı”, DSİ Genel
Müdürlüğü’nce, “Taşkınlarda Korunma, Kurutma ve Tabii Afetler İle İlgili
Kararnameler” adlı kitapta yayımlanmıştır. 1943-1980 yılları arasında 143 adet akarsu,
kanun kapsamına alınmış bulunmaktadır.
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4373 sayılı taşkın sular kanunu kapsamında kalan akarsularda, taşkın
sahası ilan edilen alanlarda yasaya aykırı uygulamalar olduğunun tespit edilmesi halinde
DSİ Genel Müdürlüğünce ilgili Valiliğe gereken uyarıda bulunulmaktadır.
Ayrıca, DSİ Genel Müdürlüğünce 4373 sayılı kanuna göre taşkın alanı olarak
ilan edilen alanlar incelenerek, kanun kapsamında olmayan ancak, taşkın riski altında
bulunan alanların kanun kapsamına alınması ile akarsuların ıslah edilmesi veya yukarı
havzada alınan tedbirlere bağlı olarak kanun kapsamından çıkartılabilecek alanlar için
gerekli çalışmalar yapılmaktadır
7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar:
7269 sayılı kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda, DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından etüt edilen ve etütler sonucunda taşkından korunmasının teknik ve ekonomik
nedenlerle mühendislik tedbirleri ile sağlanmasının mümkün olmadığı anlaşılan
yerleşim sahaları, Afet Bölgesi olarak ilan edilmek ve daha sonra emniyetli bir yerde
yeniden iskân edilmek üzere DSİ Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nca (AFAD ) taşkınlar konusunda müşterek çalışmalar sürdürülmektedir.
Makinalı çalışmalar:
DSİ Genel Müdürlüğü makine parkı, muhtelif cinslerde (ekskavatör, dozer,
yükleyici, greyder, kamyon, treyler çekicisi) iş makinasından oluşmaktadır.
Bu parkı etkin ve verimli kullanmak için, ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde ve
81 vilayette taşkın öncesi, taşkın anı ve taşkın sonrası can ve mal kaybının önlenmesi
maksadıyla sürekli çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmalar taşkın öncesi, dere yatağı temizliği, sedde yapımı, taş tahkimat,
dere yatağı genişletme, dere yatağı değiştirme, kanal temizliği vb. taşkın sonrası ise
taşkın hasarlarını giderme, rüsubat temizleme, dere yatağı temizliği vb. şeklinde
olmaktadır.
Bölge Taşkın Planlarının Hazırlanması;
DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından akarsu havzaları esas alınarak her yıl
hazırlanan ve taşkın sırasında kimlerin ne derece sorumlu ve görevlerinin ne olduğunu
ve yapılacak işleri belirleyen kapsamlı bir rapordur. Bu rapor kapsamında, taşkın
mevsimi içerisinde Bölge Müdürlüğü taşkın kurulu toplanmakta ve tedbirleri gözden
geçirmektedir
Türkiye’de taşkınlara en çok maruz kalan Doğu Karadeniz Havzasında meydana
gelen taşkınlarından yapısal olmayan tedbirlerden birkaç örnek:
Doğu Karadeniz Havzası için yapılan yenilikçi çalışmalar, Avrupa Birliği Taşkın
Direktifine uyum anlamında ülkemizde uygulanmaktadır. Bunda Doğu Karadeniz
Havzası’nın taşkın yönünden en çok etkilenen ve riski en yüksek bölge olmasının ve
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buna istinaden çözüm yolunda bölgede gösterilen çabaların büyük katkısı vardır. Havza
için yapılan yapısal olmayan çalışmalar taşkın zararlarının azaltılmasında hayati öneme
sahiptir. Bunlardan bazıları:
-

Taşkın Erken Uyarı Sistemi
Mobil Taşkın Koordinasyon Merkezi
Taşkın Müzesi
DKH’nda dere yataklarında büz kullanımının yasaklanması
Pürüzlülük katsayısı değişimi
Taşkın Müdahale timi kurulması
Taşkın tehlike haritaları
Taşkın tatbikatları
Taşkın izi işaretleme faaliyeti
Şehir taşkın tehlike haritaları
Heyelan erken uyarı sistemi (yağış – heyelan eşiği)

MGM Genel Müdürlüğünce Yürütülen Faaliyetler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde Yürütülen Karadeniz ve Ortadoğu Ani
Taşkın Erken Uyarı Sistemi (BSMEFFGS) Çalışmaları
Birleşik Devletler Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA, 2019)
tarafından ani taşkın, şiddetli yağış nedeniyle birkaç saat gibi kısa süre içerisinde (6
saatten az) göreceli olarak küçük alanlarda debinin veya su seviyesinin yükselmesi
olarak tanımlanır. Ani taşkınları nehir taşkınlarından ayıran en önemli özellikleri çok
kısa süreler içerisinde olması ve akarsuyun yan kolları gibi küçük havzalarda
gerçekleşmesidir. Bununla beraber ani taşkınlar dünyada her yıl beş binden fazla can
kaybına yol açmaktadır (Jonkman, 2005).
Ani taşkınların yol açtığı mal ve can kayıplarına rağmen önceden uyarısının
zorluğu ve bu alandaki eğitimli insan kaynağı eksikliği nedeniyle küresel ölçekte erken
uyarı konusunda eksiklikler mevcuttur. Bu eksikliği azaltmak amacıyla Dünya
Meteoroloji Teşkilatı (WMO)'nın XV. kongresinde dünya genelinde “Küresel Ani
Taşkın Erken Uyarı Sistemlerinin (FFGS)” oluşturulması projesinin başlatılması
kararını almıştır (WMO, 2007). Proje, WMO Hidroloji ve Temel Sistemler
Komisyonları tarafından, Birleşik Devletler Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi
(NOAA), Birleşik Devletler Hidroloji Araştırma Merkezi (HRC) ve Birleşik Devletler
Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile işbirliği yapılarak geliştirilmiştir.
Küresel ani taşkın erken uyarı sisteminin bir parçası olarak 2010 yılında,
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgesel merkez olduğu “Karadeniz ve Ortadoğu Ani
Taşkın Erken Uyarı Sistemi (BSMEFFGS)” projesi başlatılmış olup sistem 2013 yılında
işletmeye alınmıştır. Mevcut durumda sistem içerisinde Türkiye’nin dışında
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Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Suriye, Irak, Lübnan, Ürdün, İsrail ve
Filistin yer almaktadır.
FFG Sisteminin amacı herhangi bir alt havzadaki ani taşkın olabilirliğini
hesaplamak ve tahmincilere ani taşkın uyarıları hazırlamada kılavuz görevi görmektir.
Sistemin genel konsepti alt havzalardaki belirli bir süre (1, 3 ve 6 saat) için yağış eşik
değerini bulduktan sonra hesaplanan (uydu-radar-yer gözlemi) veya tahmin (sayısal
hava tahmin modelleri) edilen yağış miktarlarını karşılaştırmaktır (Georgakakos, 2006).
Şekil 8’de gösterildiği gibi BSMEFFG Sisteminde kar modeli (Snow-17), toprak nemi
modeli (SAC-SMA), yüzey akış eşik ve ani taşkın erken uyarı (FFG) modelleri
kullanılmaktadır. Tüm bu modellerin kullanılma amacı yağış eşik değerlerini
hesaplayabilmektir. Sistem içerisinde bu modellerin çıktıları, havza ölçekli
hesaplanan/tahmin edilen yağış miktarları ve oluşturulan uyarılar sistem ürünleri olarak
sunulmaktadır.
BSMEFFG Sistemi Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün kendi
sunucularında kurulu olup, teknik konularda HRC ile beraber çalışmaktadır.
Proje içerisinde bulunan ülkelerin tahmincileri sistem ürünlerine kullanıcı adı ve
şifrelerini girerek bir internet ara yüzü (Şekil 9) üzerinden ulaşabilmektedir. Ülkemizde
sistemin çalıştırılmasından ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasından sorumlu birim
MGM Araştırma Dairesi Başkanlığı’dır. Sistem ürünlerini kullanan birimler ise MGM
Tahminler Dairesi Başkanlığı ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) Taşkın
Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi (TATUM)’dir.

Şekil 12 Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi Konsepti
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Şekil 13 Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (BSMEFFGS)
ara yüzü.
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Tablo 12 Taşkın Yönetiminde Yapılan Çalışmalar
Kurum
Adı

İşin Adı

DSİ

İşin maksadı
kapsamı (özet
bilgi)

İşin faaliyetleri

İşin Durumu
ve Süresi

Faydalanıcılar

Yatak Islahı ve
Düzenlemesi

Taşkına maruz kalan bölgelerde
yapılan taşkın kontrol yapıları ve
bakım/onarım çalışmaları

Devam ediyor.

DSİ

Yukarı Havza
Önlemleri

Yukarı havzadan gelen rüsubatın
mansaba ulaşmasını kontrol altına
almak

Devam ediyor.

Talep edilmesi
halinde kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları ve
sivil vatandaşlar
Talep edilmesi
halinde kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları ve
sivil vatandaşlar

Kurum
Adı

İşin Adı

İşin faaliyetleri

İşin Durumu
ve Süresi

İşin maksadı
kapsamı (özet

Faydalanıcılar

İşin
Çıktıları/Sonuçlar
ı
Çalışma yapılan
bölgede taşkının
kontrol altına
alınması

Yukarı havzadan
gelen rüsubatın
mansaba
ulaşmadan kontrol
altında tutulması

İşin
Çıktıları/Sonuçlar
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bilgi)
DSİ

TAMBİS (Taşkın
Arıza ve
Müdahale Bilgi
Sistemi) Projesi

DSİ

Taşkın Tehlike
Haritaları

Kurum
Adı

İşin Adı

Taşkınların ihbar edilmesi,
Tamamlandı.
yaşanmış taşkın olayları, işletmeye
açılmış taşkın kontrol tesisleri ile
akarsu yataklarına yapılan
müdahaleler, taşkın tehlike
haritaları vb. bilgileri içeren
verilerin bir veri tabanında
toplanması ve kolaylıkla
erişiminin sağlanması amacıyla
hazırlanan web ve mobil
uygulaması bulunan TAMBİS
(Taşkın Arıza ve Müdahale Bilgi
Sistemi) Projesi hayata
geçirilmiştir.
Taşkın tehlike haritaları
Tamamlandı.
oluşturularak taşkın yayılımının
belirlenmesi ile birlikte derinlik ve
hız tayini

İşin maksadı
kapsamı (özet
bilgi)

İşin faaliyetleri

İşin Durumu
ve Süresi

ı
Talep edilmesi
Taşkın, müdahale
halinde kamu
ve arıza girişleri ile
kurumları,
birlikte görsel
üniversiteler,
olarak yaşanan
yerel yönetimler, taşkın hakkında
özel sektör ve
bilgiye ulaşılması
sivil toplum
kuruluşları

Talep edilmesi
Taşkın tehlike
halinde kamu
haritaları
kurumları,
üniversiteler,
yerel yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları
Faydalanıcılar

İşin
Çıktıları/Sonuçlar
ı
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T.C.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı
Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğ
ü

Taşkın Riski
Yönetim
Planlarının
Hazırlanması
Projesi

Havza bazında
yaşanabilecek
muhtemel
taşkınlardan
etkilenebilece
k nüfus,
ekonomik
faaliyetler,
sosyo-kültürel
unsurlar ve
çevresel
faktörlerin vb.
maruz
kalabileceği
riskin en aza
indirilmesi ve
mümkünse
ortadan
kaldırılması
maksadıyla
taşkın öncesi,
taşkın anı ve
taşkın
sonrasında
yapılması
gereken
çalışmalar ve

Taşkın riski ön değerlendirmesi
yaparak taşkına maruz kalma riski
olan bölgelerin belirlenmesi,
Olası bir aşkın riski tespit edilen
bölgelerde tehlike haritaları
oluşturularak taşkın yayılımının ve
taşkın su derinlik ve hızının
belirlenmesi,
Taşkın risk haritaları oluşturularak
olası bir taşkında oluşacak
ekonomik, çevresel zararın boyutu
ve etkilenecek nüfusun
belirlenmesi,
taşkın öncesi, taşkın anında ve
taşkın sonrasında yapılması
gereken çalışmalar,
Taşkın Yönetim Planları
çerçevesinde hazırlanan yapısal ve
yapısal olmayan tedbirler
belirlenerek ilgili ve sorumlu
kuruluşlara iletilmesi

23 havzada
Tamamlandı.
2 havzada
evam
ediyor(20212024)

Tüm kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel yönetimler,
özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları

Taşkın riski ön
değerlendirme
raporu,
Taşkın tehlike
haritaları ve taşkın
risk haritalarının
çıktıları,
bu çıktılar
kullanılarak taşkın
öncesi, taşkın
anında ve taşkın
sonrasında
yapılması gereken
çalışmaları,
alınacak önlemleri
ve tavsiyeleri ve
taşkın tahliye
haritalarını içiren,
taşkından korunma
hususunda
yatırımları
yönlendirebilecek
nitelikte olan taşkın
yönetim planları
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alınacak
tedbirler ile
hedeflerin
belirlenmesi

Tüm bu çıktıları bir araya getirip
Türkiyede ki 25 nehir havzası için
havza bütününde taşkın risk
yönetimi oluşturulması,
Tüm proje çıktıları ile her havza
için hazırlanan internet sayfası
(taskinyonetimi.tarimorman.gov.tr
) üzerinden ulaşılabilecek olan
coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir
WEB uygulama yazılımı
geliştirilerek taşkın tehlike
haritaları ve taşkın risk
haritalarının kamunun erişimine
sunulması, bu sayede kamu kurum
ve kuruluşları ile halkın taşkın
konusunda bilinçlendirilmesi
sağlanarak ve taşkın zararlarının
ve can kaybının asgari düzeye
inmesine yardımcı olunması.

Kurum
Adı

İşin Adı

İşin maksadı
kapsamı (özet
bilgi)

İşin faaliyetleri

İşin Durumu
ve Süresi

Faydalanıcılar

İşin
Çıktıları/Sonuçlar
ı
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MGM

 Karadeniz
ve Ortadoğu
Ani Taşkın
Erken Uyarı
Sistemi
(BSMEFFG
S)
 Güneydoğu
Avrupa Ani
Taşkın
Erken Uyarı
Sistemi
(SEEFFGS)

Ani Taşkın
Erken Uyarı
Sistemi
projesi, Dünya
Meteoroloji
Teşkilatı
(WMO),
Meteoroloji
Genel
Müdürlüğü
(MGM),
Birleşik
Devletler
Ulusal
Okyanus ve
Atmosfer
Dairesi
(NOAA),
Birleşik
Devletler
Hidrolojik
Araştırma
Merkezi
(HRC) ve
Birleşik
Devletler
Uluslararası

Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi
kar modeli, toprak nemi modeli,
yüzey akış eşik modeli ve ani
taşkın erken uyarı modeli olmak
üzere 4 modelden oluşmaktadır.
Model genel konsepti alt
havzalardaki belirli bir süre için
yüzey akış eşik değerini bulduktan
sonra bu değeri verecek yağış
değerinin hesaplanması ilkesine
dayanmaktadır. Modelde yağış
verisi olarak yer gözlemleri, kızıl
ötesi ve mikrodalga uydu verileri,
ALADIN, ECMWF ve WRF
sınırlı alan model çıktıları ile
RADAR yağış verileri
kullanılmaktadır. Ani Taşkın
Erken Uyarı Modeli ürünlerinin,
tahminciler tarafından ani taşkın
erken uyarılarının hazırlanmasında
kullanılması ile can ve mal
kayıplarının azaltılmaya
çalışılması.

 BSMEFFGS
: 2012 –
devam
ediyor.
 SEEFFG:
2015 devam
ediyor.

Uluslararası
açıdan
sistemlere
katılımcı
ülkelerin,
şiddetli yağış ve
ani taşkın erken
uyarısı yapan
hidroloji ve
meteoroloji
kurumları. Bu
kurumlar
vasıtası ile
bilgiler afet
yönetiminde yer
alan kurumlar
(AFAD ve
AKOM gibi)
paylaşılmaktadır
.

Dinamik olarak
çalışan sistem
vasıtası ile ani
taşkın ile ilgili
olarak gerçekleşen
yağış, tahmini
yağış, toprak nemi,
kar ve uyarı
ürünlerinin
oluşturulması. Bu
ürünler kullanılarak
uyarılar
hazırlanması.

Türkiye dışında
sisteme üye olan
ülkeler:
Bulgaristan,
Azerbaycan,
Gürcistan,
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Kalkınma
Kurumu
(USAID) ile
işbirliği
halinde ani
taşkınlar
nedeniyle
oluşan küresel
zararların
azaltılması
amacı ile
geliştirilmiştir.
Karadeniz ve
Ortadoğu Ani
Taşkın Erken
Uyarı Sistemi
(BSMEFFGS)
ile Güneydoğu
Avrupa Ani
Taşkın Erken
Uyarı Sistemi
(SEEFFGS),
bu girişimin
bir parçası
olarak
geliştirilmiş ve
Türkiye her iki

Ermenistan,
Irak, Suriye,
Lübnan, Ürdün,
İsrail ve Filistin
(BSMEFFGS).
Kuzey
Makedonya,
Arnavutluk,
Karadağ,
Sırbistan,
Bosna-Hersek,
Romanya,
Moldova,
Hırvatistan ve
Slovenya
(SEEFFGS).
Yurtiçinde başta
MGM hava
durumu
tahmincileri
olmak üzere
talep edilmesi
halinde kamu
kurumları,
üniversiteler,
yerel yönetimler,
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sistemin
bölgesel
merkezi olarak
görev
almaktadır.

özel sektör ve
sivil toplum
kuruluşları.

48

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TAŞKIN YÖNETİMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

7. DAHA ÖNCE YAPILAN ŞURALARDA ALINAN KARARLAR
2017 Yılı 2. Ormancılık ve Su Şurası
SU KARARLARI

ORMANCILIK KARARLARI
Karar 5. Ormancılık faaliyetlerinde, sel, çığ ve heyelan riskinin yüksek olduğu
alanlarda teknik tedbirlere ağırlık verilmeli, sel, çığ, heyelan ve taşkınlarla ilgili
kuruluş kanunundan kaynaklanan benzer işler ile ilgili mevzuat değişikliği yapılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.Çığ ve heyelan riskinin yüksek olduğu alanlarda ormancılık faaliyetlerinde
dikkat edilerek gerekli teknik ve kültürel tedbirlere ağırlık verilmelidir.
2.Baraj ve gölet havzalarında ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına
DSİ Genel Müdürlüğü ile eş zamanlı olarak başlanmalıdır.
3.Sel, çığ, heyelan ve taşkın konularında, kurumlar arasındaki benzer işler ile
ilgili yetki karmaşasının ortadan kaldırılması için ivedilikle gerekli mevzuat değişikliği
yapılmalıdır.
Sorumlu Birim: OGM
İKLİM VE METEOROLOJİ KARARLARI
Karar 1. Türkiye’yi temsil edebilecek bütünleşik bir gözlem ağı kurulması
yaklaşımıyla, gözlem ağının genişletilmesi, geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmeli;
mevcut gözlem istasyonlarının çevre şartları iyileştirilmeli; konumlarının muhafaza
edilmesi sağlanmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.Meteorolojik afetlerin (sel, taşkın, kuraklık, fırtına, çığ vb.) tahmini ve iklim
değişikliğinin izlenmesi ile mal ve can kayıplarının azaltılması için kritik öneme sahip
meteorolojik ve klimatolojik veri serisinin sürekliliğinin sağlanması maksadıyla mevcut
gözlem istasyon ve sahalarının muhafaza edilmesi için kanuni düzenlemenin yapılması
2.Gözlem istasyon ve sahalarının WMO standartlarına uygun hale getirilmesi
için çalışma başlatılması ve istasyon çevresinde bulunan yerleşim alanlarına yönelik
olarak Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasının sağlanması
3.Farklı sektörlerin, kamu kurumlarının ve bireysel kullanıcıların talep ve
önerileri dikkate alınarak, gözlem sistemlerine ilişkin ihtiyaçların ve kurulum yerlerinin
belirlenmesi maksadıyla etüt ve planlama çalışmalarının sürekli güncellenerek
yapılması
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4.Uluslararası alandaki çalışmaların ve teknolojik gelişmelerin takip edilerek
gözlem ağında uygulanmasının sağlanması
5.İstasyon yerlerinin seçimi ve istasyon sınıflandırma çalışmalarının, ölçülecek
parametreler ve istasyon temsil özellikleri dikkate alınarak, WMO tarafından belirlenen
kıstas ve tavsiyelere göre yapılması
6.Deniz gözlem sistemlerinin kurulması ve işletilmesi hususları özel ihtisas
gerektirdiğinden ilgili kurumların desteğinin sağlanması, deniz seviyesi ölçümlerinin
temini ve paylaşılması için işbirliğinin geliştirilmesi
Sorumlu Birim: MGM
Karar 3. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve sucul ekosisteme etkileri ile
ilgili uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.İklim değişikliğine Uyum havza bazında sektörel olarak ele alınmalıdır.
2.Türkiye’de iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, su
arzında düşüş, ürün veriminde azalma, kuraklık, sel gibi aşırı olaylarda artış görüleceği
öngörülmekte olup iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin
azaltılması ve önlenmesi için uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Sorumlu Birim: SYGM, DSİ
Karar 5. Su yapılarının amaçları doğrultusunda sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.İşletmeye açılmış sulama, enerji, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri,
taşkından koruma vb. tesislerde meydana gelen müdahale ve kirlenme ile yerleşim
alanları ve sanayi kuruluşlarının gelişerek bu tesislere doğru ve tesislerin içinde
yaygınlaşması bu tesislerin faydalarını olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda söz
konusu tesislere yapılan ve yapılması muhtemel görülen müdahalelerin, önlenmesi veya
giderilmesi konusundaki çalışmalar sürdürülmelidir.
Sorumlu Birim: DSİ
Karar 16. Taşkın mevzuatı incelenerek, yetki-sorumluluk paylaşımı
netleştirilmeli ve cezai hususlar dahil gerekli düzenlemeler yapılmalı, uygulamada
etkinlik artırılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Taşkınla ilgili her türlü konuda mevzuat bazında daha detaylı çalışma
yapılmalı, mümkün ise tek bir kanun, yönetmelik vb. altında toplanmalıdır. Bu
çalışmalar sırasında AB Taşkın Direktifinde belirtilen hususlar da göz önünde
bulundurulmalıdır.
2. Su baskınları/taşkınlar nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından ilan olunan afete
maruz bölgenin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alması durumunda, ilgili
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kurumların görev ve sorumlulukları mevzuatta yapılacak bir revizyon ile
belirlenmelidir.
3. 4373 Sayılı Taşkın Sular ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu
kapsamında Bakanlar Kurulunca belirlenen taşkına uğrayan veya uğraması muhtemel
alanlar, mevcut durum göz önünde bulundurularak yeniden tetkik edilmeli ve
güncellenmelidir.
4. 14.01.1943 tarihli ve 4373 Sayılı Taşkın Sular ve Su Baskınlarına Karşı
Korunma Kanunu gerek ilgili Bakanlıklar gerekse Kurum ve Kuruluşların yapısında
meydana gelen değişiklik sebebiyle yenilenmelidir. Taşkın Genelgelerinde yer alan
hükümlere de yer verilmek suretiyle kurumlar arası yetki kargaşasının önüne geçen
hükümler belirtilmeli, 3091 Sayılı Kanunda belirtilen yetkiler akarsu ve dere yatakları
için ayrıca bu kanunda özel olarak düzenlenmeli, idari para cezaları öngörülmelidir.
Sorumlu Birim: DSİ, SYGM
Karar 17. Taşkın ve rüsubat kontrolüne yönelik çalışmalar, taşkını
etkileyen tüm bileşenleri ile birlikte ilgili Kuruluşlarca havza bazında katılımcı
yaklaşımlar dikkate alınarak entegre olarak planlanmalı ve uygulanmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.Havza bir bütün olarak ele alınmalı, yukarı havzada sel kontrolü, aşağı
havzada taşkın kontrolü yöntemleri birlikte uygulanmalı, yapısal sel kontrol önlemleri
arasında geçirgen tersip bentlerine yer verilmelidir.
2.Belediyelerin yağmursuyu drenaj şebekesi yaparak bunları kanalizasyon
hatlarındanayrı olarak projelendirmesi gerekmektedir. Yağmursuyu şebekesinin
akarsulara deşarj noktalarını belediyelerin DSİ ile koordineli olarak belirlemesi
gerekmektedir.
Sorumlu Birim: DSİ, SUEN
Karar 18. Havza Taşkın Yönetim Planlarında yer alan tedbirlerin ilgili tüm
paydaşlarca daha etkin bir biçimde uygulanması etkinleştirilmelidir.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.Özellikle yerel yönetimlere, taşkınlara maruz alanlara kullanım ruhsatı
vermemeleri için oluşabilecek felaketin görsel olarak daha iyi ifade edilmesi
gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu ise Havza Taşkın Yönetim Planları kapsamında
ülke genelinde risk oluşabilecek alanlarda bundan sonra yapılacak yerleşimlerde gelişen
teknolojiden yararlanarak taşkın modellemesi sonucunda belirlenen taşkın tehlike ve
risk haritalarının yer aldığı web sayfasının yaygın olarak kullanımı sağlanmalıdır.

51

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TAŞKIN YÖNETİMİ ALT ÇALIŞMA GRUBU

2.Yeni imar planı çalışmalarında; belediyelerin taşkın tehlike/risk haritalarına ve
taşkın alanlarına ilişkin kararlara uyması zorunlu olmalı, uymayan belediyeler için
gerekli müeyyideleri içeren yasal düzenleme yapılmalıdır.
3.Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi
Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Taşkın Yönetim Planında yer alan ilgili ve sorumlu
kurumlar tarafından gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca tedbirlerin uygulanmasının
sağlanmasına yönelik mevzuat güçlendirilmelidir.
Sorumlu Birim: SYGM
Karar 19. Taşkın tahmini ve erken uyarı konusunda ilgili kurumların desteği ile
bir merkez oluşturulmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.Dünyada taşkınların önceden tahmin edilmesi ve gerekli uyarıların zamanında
yapılması ile taşkın zararları en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede,
ülkemizde etkin bir taşkın tahmini ve erken uyarı sisteminin kurulması ve işletilmesi
için sorumlu tüm kurumlardan oluşturulacak bir ekibin 7/24 faaliyet göstereceği ve
koordinasyonun sağlanabileceği bir merkezden yönetilmesi için bu amaçla bir birim
kurulmalıdır.
2.Taşkın tahmini ve erken uyarı çalışmaları mevcut depolama ile taşkın kontrol
tesisi ve akarsu akış güvenliği dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.
3.Havza bazlı taşkın yönetimi için, özellikle yukarı havzalarda olmak üzere
ölçüm yapılamayan bölgelerde hidrometeorolojik ölçüm ağı genişletilmeli, ölçüm
değerlerinin kalibrasyonları yapılarak veri hassasiyeti artırılmalıdır.
4.Yaşanmış taşkın sınırlarının en doğru şekilde tespiti, taşkın anında yapılacak
müdahale çalışmaları ve sonrasında yapılacak planlama çalışmaları açısından önemli
olduğundan yaşanmış taşkınların uydu görüntüleri temin edilmelidir.
5.“Türkiye Hidrometeoroloji Gözlem Ağı”nın uluslararası standartlara uygun
olabilmesi için ilgili kurumların kurumsal, teknik ve personel kapasitelerinin
güçlendirilmelidir.
6.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve HES Şirketleri’nin,
bünyesinde görev üstlenerek, hidrometeorolojik ölçüm çalışmalarını yapabilecek,
tekniker düzeyindeki ara elemanların yetiştirilmesine acilen ihtiyaç duyulduğu
görülmektedir Öncelikle mevcut açığı kapatmak için, geleceğe yönelik hidrometeoroloji
teknikeri yetiştirecek iki (2) yıllık ön lisans eğitimi veren bir bölüm açılmalıdır.
7.Taşkın risk/tehlike haritalarına uygun hazırlanacak taşkın senaryolarına göre
AFAD koordinasyonunda ilgili kurumların katılımlarıyla mülki idare amirleri tarafından
taşkın tatbikatı yapılmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ, SYGM
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Karar 20. Taşkın riski azaltma ve yönetimi hususunda uluslararası yeni
yaklaşımlar takip edilerek ulusal projeler geliştirilmeli ve taşkın konusunda uzmanlaşma
sağlanmalıdır.

STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.Ülkemize faydalı olacak yurtdışı örnek projelerinin yerinde görülmesi ve
teknik bilgi edinilmesi hususunda çalışmalar yürütülmeli, AB projeleri önerilmeli ve
kurumsal taşkın kontrol planlama projeleri kapsamında da değerlendirilmelidir.
2.Taşkın ve rüsubat kontrolü ile ilgili çözülemeyen problemli vakalarda
alternatif çözümler (pompa istasyonları, derivasyon kanalları, yeni tip taşkın kontrol
tesisleri vb.) için ilgili kurum, üniversite ve özel sektör temsilcilerinden oluşan taşkın
konusunda uzman gruplar oluşturulmalı ve söz konusu vakalar için çözüm önerileri
geliştirilmelidir.
3.Taşkın İhtisas Komisyonlarının çalışmaları artarak devam etmeli ve sadece
merkezi değil, bölgesel çalışmalar da yapılmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ, SYGM
Karar 21. Taşkın riskini azaltmaya yönelik, taşkın sigorta sistemi için yasal ve
kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1.Afet sigorta sistemine taşkın sigorta sisteminin de dahil edilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çerçevede taşkın tehlike ve risk haritaları temel alınarak taşkın
sigortasıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
2.Taşkın sigorta sisteminde kullanılmak üzere sigorta şirketlerinin ihtiyaç
duyduğu taşkın tehlike ve risk sınırlarına (düşük, orta, yüksek) ilişkin haritaların taşkın
yaşanması muhtemel alanlar için hazırlanması çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ, SYGM
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8. HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME
Riskle yaşamayı öğrenmeyi içeren (mutlak emniyetin söz konusu olmadığını göz
önünde bulundurmak/bölgelerin direncini artırmak) farkındalığın artırılması aynı
zamanda taşkına ilişkin mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.
Bu uyum sağlama alanı eğitimin yanı sıra sivil toplum, karar mercileri ve meslek
kuruluşlarının bilgilendirilmesini de kapsamaktadır. Taşkın riski yönetiminin taşkın
öncesi, taşkın esnası ve taşkın sonrası aşamalarını içermektedir. Bilgilendirme veya
farkındalığı artırma kampanyasının yerel duruma mümkün olduğunca uyumlu olmasını
sağlamak maksadıyla her bir döneme hitap eden uygun özel eylemler belirlenmelidir.
Taşkın ile yaşama yaklaşımı taşkınların doğrudan ya da dolaylı etkilerinin nüfus,
ekonomik faaliyet, kültürel miras ve ekosistem tarafından kabul edilebilirlik düzeyinin
göz önünde bulundurulması anlamına gelmektedir.
Taşkın Yönetim Planında belirlenen tedbirlerin uygulanması neticesinde istenen
sonuçları elde edebilmek için paydaşların bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması
en önemli konulardan birisidir. Bunun için paydaşlar ile etkin bir ortaklık kurulması
gerekir.
Hedeflenen temel maksatlar şunlardır:
‒
‒
‒
‒
‒

Kamuoyunun beklentilerine cevap vermek ve kamuoyunun farkındalığını
artırmak,
Yerel bilgiden faydalanmak,
Kararların etkileyeceği paydaşların katılımını sağlamak,
Sorunların belirlenmesinin kolaylaştırılması,
Kamu programlarının meşruiyetini ve kabul edilebilirliğini güçlendirmek,
Politikaların uygulanmasını kolaylaştırmaktır.

Taşkın zararlarını önleme planlamalarında mühendislik konularını sosyolojik
etkileri ile çalışmak oldukça önemlidir. Taşkın riskine ve taşkın erken uyarı sistemlerine
yönelik farkındalığın arttırılması, taşkına karşı direncin arttırılmasının en önemli
bileşenlerindendir. Taşkın farkındalığının arttırılması, riskleri arttıran ve azaltan
faaliyetlere ilişkin halkın bilinçlendirilmesini de içermektedir ki bu da taşkına yönelik
önlemlerin etkin olmasında çok önemli bir faktördür. Taşkın risk farkındalığı ve taşkın
erken uyarılarına zamanında ve etkili tepki verme eğilimi ülkelerin gelişmişlik düzeyine
bağlı olduğu kadar, afete maruz kalan insanların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi
özelliklerine de bağlıdır. Resmi ya da resmi olmayan herhangi bir uyarıya maruz kalan
kişilerin bu durum karşısında nasıl davranması gerektiğini bilmemesi, uyarıya tam
güvenmeyip çevreden onay beklemesi ve uyarının kendisi için geçerli olmadığını
düşünmesi gibi nedenlerden dolayı zamanında harekete geçilemeyebilir. Bu da taşkın
zararlarının çok daha ciddi boyutlara ulaşmasına sebep olur (Anılan ve Yüksek, 2017).
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Akarsu çevresindeki arazi sahipleri ve çiftçiler taşkın riski yönetiminde ana
aktörlerdendir. Taşkınlarda ürünlerinin zarar görmesi, arazilerinin kirlenmesi ve diğer
olumsuz etkilerden en çok etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar. Ancak yeni “Doğayla
Birlikte Çalışma” kavramı kapsamında çiftçiler, taşkının doğanın döngüsünde doğal bir
olay olduğunu, doğanın kendini yenilemesinde ve tarım arazilerinin beslenmesinde
önemli bir rol oynadığını bilmek ve artan kuraklık riskiyle baş edebilmek için zirai
ekosistemlerini mevcut akarsu çevresi ekosistemine katkı verecek şekilde planlamak ve
yönetmek zorundalar. Bu amaçla bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
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9. DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tablo 6 Darboğazlar ve Çözümler
DARBOĞAZLAR
1

Taşkın riski yönetimi ile ilgili veriye
ulaşmadaki zorlukların giderilmesi ve
verilerin doğru ve uygun kullanımı,

2

Havzayı enine geçen bir ulaşım yolunun
dolgusu bir tür bariyer görevi yapmakta,
havza boyunca geçen ulaşım yollarıysa taşkın
alanlarını ve akışı daraltarak sınırlamakta
dolayısıyla taşkının zararını arttırmaktadır.
Ülkemizde sadece karayolu, demiryolu
köprüleri ve menfezlerinin taşkın zararını
arttıran ana faktörlerden olduğu kabul
ediliyor olması ve sorunun sadece taşkın
suyunun
tabliye
altından
geçişine
indirgenmesi
Yağış sıklığının azalması ile azalan yüzeysel
akışlar sonucunda kuruyan akarsu ana
yataklarına
ve
taşkın
yataklarına
müdehalenin artması

3

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Verinin
bilgiye
dönüştürülebilmesi
için
kurumlar
arası
ve
araştırmacılara yönelik bilgi
paylaşımından kaçınılmaması ve
araştırmalara yönelik kaynak
ayrılması
ve
ortam
oluşturulması
Bu durum ulaşım mühendisliği
ile uğraşan inşaat
mühendislerinin farkında
olmadığı bir durum olmasından
dolayı bu tür projelerin yukarıda
bahsedilen yönden de
incelenmesi ve analiz edilmesi

Derelerin
kuru
olması
durumunun geçici olduğu göz
önünde bulundurularak dere
yataklarına
işgaller
ve
müdahaleler engellenmeli. Bu
derelerde her an için taşkın olma
ihtimalinin göz önüne alınması
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4

100 yıl ve üzeri yağış ve akış verilerinin
azlığı bu periyotlar için geçerli tahminlerin
belirsizliğini
arttırması
ve
iklim
değişikliğinin yagış-akış üzerindeki etkisinin
belirsizliği,

-2100 yılına kadar olan
projeksiyonları ve karşı
önlemleri 20 şer yıllık
periyotlara bölmek ve yeni veri
geldikçe ve teknoloji geliştikçe
projeksiyonları ve
modellemeleri güncellemek de
belirsizliği kısmen
azaltabilecektir. Bu bağlamda
yapılacak araştırma ve
geliştirme
çalışmalarının desteklenmesi ve
bu çalışmalara veri akışının
sağlanması verinin bilgiye
dönüştürülmesinde katkı
sağlayacaktır.
- Bir diğer yöntemse olası tüm
ekstrem sıcaklık ve ekstrem
yağış olasılıklarını dikkate alan
projeksiyon sonuçlarından elde
edilmiş hidroğraflarla ve deniz
seviyeleriyle çalışmak
gereklidir.
-Bu yöntemlere ek olarak iklim
değişiklinin sebep olacağı en
ekstrem duruma odaklanarak pik
debideki artışı bulmak
(İngiltere’nin tercih ettiği
yöntemdir, pik debinin %20
arttığını görmüşlerdir) [Holguin,
N., Mugica, A., Ukar, O., 2021]
veya Taşkın riski ön
değerlendirmesinde kullanılan
alüvyon sahalarda su kotunu 1m
yükselterek olası taşkın
sahalarını tespit ettiğimiz
yöntemde olduğu gibi tahmin
modellerindeki belirsizlikler
azaltılıncaya kadar farklı pik
debi artış senaryolarını çalışarak
(örneğin pik debileri ön kabulle
%10, %20, … arttırmak) risk
değerlendirmesi yapmak
olabilir.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi
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5Baraj,
seddeleme,
kanallaştırma…vb
geleneksel taşkın tedbirleri taşkını engelleme
veya bir an önce uzaklaştırma üzerine
geliştirilmiş yapısal önlemleri içeren
kavramlardan oluşmaktadır. Ancak, bu
çabalar
kuraklık
riskini
dikkate
almamaktadır.
6İklim değişikliğinin taşkınlar üzerindeki
olumsuz
etkilerine
uyum
sağlamada
geleneksel önlemlerin yetersizliği ve Doğayla
uyumlu taşkın yönetim sistemlerinin azlığı

Ancak bu yaklaşımlar yinede
arazi kullanımı değişimlerini,
global ekonomik ve politik
eğilimleri ve bunlara bağlı
belirsizlikleride dikkate almak
zorundadır.
Temel amacı taşkını
uzaklaştırmak değil kontrollü bir
şekilde yönetmek olan yapısal
yöntemler tercih edilmeli. Zira
hızlıca geçip gitmesi için
ugraştığımız taşkın suyu bize
lazımdır ve muhafaza
edilmelidir.
Ekosistemlerin
ve
yeşil
altyapının iklim değişikliğine
uyum sağlamada önemli rolü
vardır. Bu amaçla
fiziksel
altyapıya odaklanmak yerine
“doğayla birlikte çalışmak” fikri
benimsenmelidir.
“doğayla
birlikte çalışmak” ekosistemleri
ve taşkınlarla olan ilişkisini
tanımakla,
taşkın
sularını
doğada
depolamakla,
yavaşlatmakla ve bununla ilgili
nehir
sistemlerini
güçlendirmekle, nehirlere doğal
davranışlarını
geri
kazandırmakla ilgili kavramları
içerir.
Geleneksel olan yöntemler
kısmen terketmek ve yeni
yaklaşımlar geliştirerek taşkın
en az zarara neden olacak
şekilde kontrollü bir şekilde
doğayla birlikte yönetilmek ve
aynı zamanda ani taşkınlarla
geçip giden suyu depolanmak
Amaç taşkınlarla mücadele
etmek
değil,
taşkınları
”DOĞAYLA
BİRLİKTE
YÖNETMEK” olmalıdır.
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Yeşil kentsel Altyapılar (Green
Infrastructures)
olarak
adlandırılır ve çoklu fayda
saglayabilen düşük maliyetli en
iyi çevreci çözüm sistemlerin
geliştirilmeli ve Havza bazlı
çalışmalarla
parçalanmış
ekosistemler yeniden birbirine
bağlanmalı ve biyoçeşitlilik
açısından
zengin
alanların
restore edilerek ekosistemlerin
güçlendirilmeli

7

Havza bazlı doğal taşkın yavaşlatma ve Yapısal olmayan ve ekolojik
yönetme önlemlerinin yetersizliği
bakış acısı içeren yaklaşımları
dört
ana
başlık
altında
toplanabilir.
5.

Ormanlaştırma
faaliyetleri

Akarsu çevresi ormanlaştırma
faaliyetleri
(Riperian
vegetation/forest) :
Bu faaliyetin kapsamı akarsu
çevresi potansiyel alanlarda
orman ve bitki örtüsüsnün
geliştirilmesi ve çıplak alanların
ormanlaştırılması
olarak
tariflenebilir.
Bu
alanların
yüksek su tutma kapasitesi
nedeniyle
akarsularda
yaz
aylarında düşük akımlar düzenli
olarak devam edebilmekte hatta
artabilmektedir. Ancak taşkın
pikini azaltma etkisi düşük
seviyelerde kalmaktadır.
Çıplak
alanların
ormanlaştırılması:
Bu faaliyetin genellikle yukarı
havza
kesimlerinde
arazi
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eğiminin %10 dan büyük
alanlarda yapılması etkisini
arttırmaktadır.
Araştırma
sonuçları yeni orman alanlarının
ortalama akışları düşürdüğünü
ve taşkın piklerinde %10 lara
varan azalmaya sebep olduğunu
göstermektedir [Burek, P., at all,
2012].
6.

Yeşil altyapı
faaliyetleri

Şehir
içi yüzeysel akışı
azaltmak için suyu yeraltında
depolamak ve doğal sisteme
gecikmeli olarak vermektir.
Potansiyel Yeşil kentsel altyapı
çalışmalarının şehir içinde %50
oranında
gerçekleştrilmiş
olması
durumunda
düşük
akışların %20 kadar arrttığı,
taşkınlarınsa
%10
kadar
azaltılabildiği
görülmüştür
[Burek, P., at all, 2012].
7.

Zirai faaliyetler

Mera alanları
Mera alanlarının korunmasını
kapsaya bu faaliyet sayesinde
büyük ölçüde ot ve bitki
örtüsüyle kaplı olan bu alanlar
yüksek su depolama yetenegine
sahiptir
Zirai uygulamalar
Zirai
uygulamalarla
ekili
olmayan tarımsal alanların
değerlendirilmesi
ve
ekili
alanlarda uygun zirai çeşidin
uygulanmasıyla
zeminin
hidrolik
kabiliyeti
geliştirilebilir..
Bu
tür
uygulamalarla düşük akışların
%15 e kadar taşkın piklerinin ise
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%10 kadar azaltılabildiği ilğili
çalışmada gösterilmiştir [Burek,
P., at all, 2012].
8.

Depolama
faaliyetleri

Sulak alanlar
Sulak alanların ortalama akışa
veya düşük akışlara çok faydası
olmamakla
birlikte
taşkın
piklerini düşürmede oldukça
etkindirler.
Yeniden Mendereslendirme
Mendereslenmelerin
olduğu
bölgede
eğimler
oldukça
yataylaştığı için akım hızları
düşmekte ve menderesli bölge
taşkın sularının birikmesine
neden olarak bir tür taşkın
geciktirici
bölge
olarak
çalışmaktadır. Bu uygulamayla
küçük ve orta büyüklükteki
nehirlerde pik debideki azalma
%15
leri
bulabilmektedir
[Burek, P., at all, 2012]. Bu
alanda depolanan sular zamanla
düşük alışlara katkı yapmakta
ve düşük akışları %15 kadar
arttırabilmektedirler
Biriktirme havuzları, alanları
ve cepleri
Biriktirme havuzları havza
yüzeyi boyunca veya akarsu
güzergâhı
boyunca
uygun
alanlara dizayn edilebilirler.
Temel hedef suyu yakalamak ve
biriktirmektir.

8

Taşkın risk yönetimindeki Fayda-Maliyet Değerlendirmeyi sadece kısa
analizlerinin ve uygulama tercihlerinin vadeli Fayda-Maliyet analizi
kuraklık riski açısından yetersiz kalması
açısından değil kuraklık ve buna
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bağlı gelişecek riskleride (su
ihtiyacındaki ve fiyatındaki
değişimler…vb) dikkate alan
uzun dönemli bir bakış açısıyla
yapmalıyız. Bugün optimum
görünmeyen çözümler kuraklık
riski arttıkça uygulanabilir
olabilir. Aynı zamanda bu
hesaplarda Doğal önlemlerin
doğayı, su kalitesini, birçok
habitatı koruduğu aynı zamanda
estetik ve rekreasyona yaptıgı
katkıda bu hesaplarda dikkate
alınmalıdır.
Tüm bunlara ilaveten en önemli
parametrenin ürün fiyatı değil su
miktarı ve su ederi olduğunu
unutmamalıyız.
İklim değişikliğine bağlı
gelişecek kuraklık ve buna
riskler bu bakış açısını sürekli
zorlayacak ve gelecekte para
ederinden ziyade su ederinin ne
olduğu asıl belirleyici paramerte
olacaktır. Bu bakış acısı aynı
zamanda bu ürünlerin ihraç/ithal
edilip edilmemesininde
sorgulanmasını getirecektir
9

Akarsu yataklarında akışın temas ettiği tüm
yüzeyin betonlanarak kanallaştırılmasıyla
akarsuyun artık yeraltı suyuyla ilişkisi
kesildiğinden,
1-yeraltı suyu yaz ayları boyunca akarsu
tarafından tahliye edilememekte ve yağışların
başlamasıyla gelişen taşkınların sedece
yüzeysel akışa geçerek taşkın piklerini
büyütmesi
2-ekosistemlerin küçültülerek ve çok
yalıtılmış hale getirilmesi,
ekosistemler
arasında parçalanmaların olması ve bu
sebeple mevcut biyoçeşitliliğin zayıflaması
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Ekolojik ve Yeşil Kentsel
Altyapılar
(Green
Infrastructures)
olarak
adlandırılan ve çoklu fayda
saglayabilen düşük maliyetli en
iyi çevreci çözüm sistemleri
olan doğal taşkın koruma ve
yöntemlerinin geliştirlmesi ve
uygulanması.
Doğal
taşkın
yönetimi
önlemlerinin (Yeşil altyapılar)
maliyetlerinin
"rijit
mühendislik"
faaliyetleriyle
karşılaştırıldığında çoğu zaman
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doğal taşkın yönetimi önlemleri
hem yatırımlar hem de bakım
maliyetleri açısından daha ucuz
olmasının yanısıra ekosistemleri
arasındaki bağlantıyı iyileştiren
ve
biyoçeşitlilik
açısından
zengin alanların restore edilerek
ekosistemlerin
güçlenmesini
sağlayan sistemlerdir.
10

Kuraklığa bağlı olarak yagışların azalması ve Yeraltı barajları ile yeraltı suları
yeraltı su seviyelerinin düşmesi neticesinde kuraklık riskine karşı kontrol
baz akımların azalması veya kesilmesi.
altına
alınmalıki
ana
yataklardaki baz akımlar devam
edebilsin ve yeraltı su seviyeleri
ulaşılabilir kotlara yükselebilsin.
Ancak yapılmış bir yeraltı
barajının
nasıl
kaldırılabileceğide veya bu
barajlarla yeraltı su kotlarının
nasıl yönetilebileceği şimdiden
bilinmeli.
Sınır aşan sulardaki can suyu
miktarı
kavramı
yeniden
sorgulanma
ve
yeraltından
devam eden akışlarda tartışmaya
açılmalıdır.

11

Akarsulardan kontrolsüz şekilde kum çakıl
alınması neticesinde akarsu boyunca taban
alçalması oluştugundan dolayı akarsu
şevlerinin ve akarsu yapılarının, köprülerin
…vb zarar görmesi ve akarsu morfolojisinin
bozulması

Mevcut
mevzuatın
kum
ocaklarına verdiği haklar gözden
geçirilmelidir. Mevzuat kum
ocaklarının
yerleşimini
köprülere
olan
uzaklıkla
belirlemektedir.
Mevzuat akarsudan alınabilecek
kum-çakıl
miktarının
sınırlandırılmasını ve takibini
içerecek
şekilde
güncellenmelidir.
Kaçak kum-çakıl alımına izin
vermeyecek şekilde akarsular
uydulardan takip edilmelidir.
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12

13

Şehir geçişlerinde veya kırsal alanlarda Bu tür taşkın zararını arttıran
uygulanan beton kanal duvarlarının şev üst kanal
yükseltme
kotundan daha yüksek yapılması Bu uygulamalarından kaçınılmalı,
uygulamada temel hedef taşkını memba kanal
genişletme,
taban
kesimlerinde kanal içerisine almak ve kanal taraması,
by-pass
hattı
içerisinde tutarak uzaklaştırmaktır. Ancak yapılması,
taşkın
akarsu boyunca yüzeysel akışa geçen sular bu geciktirme…vb
gibi
kanala girememekte ve/veya kanalı terk eden uygulamalar tercih edilmeli.
sular tekrar kanala dönemeyerek taşkına
maruz kalınan süreyi uzatarak taşkın riskini
arttırmaktadırlar.
Günümüzde daha büyük bir sıkıntı haline KENT SELLERİ İLE
gelen kent sellerinin önlenmesinde etkili MÜCADELE İÇİN
çözümlerin yetersizliği
ŞEHİRLERİN SÜNGER
ŞEHİR OLMASI
HEDEFLEMELİ:
Bunun için;
1- Yeni veya eski tüm
binalarda çatıdan gelen sular
geçici olarak ya da devamlı
bir şekilde depolanmalı, asla
yağmurla aynı anda yollara
su verilmemeli. Yani
yağmur suyu hasadı
mümkün olabilecek TÜM
binalar için metre kare, yeni
vb. şartlar aranmadan geçerli
olmalı.
Arnavut kaldırımı gibi su
geçirgen yüzeylerin asfalt
yüzeylerle değiştirilmesi
gibi yanlış uygulamalara bir
son verilmeli, gerektiğinde
asfalt sokaklar tekrar
Arnavut kaldırımı vb. su
geçirgen yüzeylere
dönüştürülmeli.
Kanalizasyondan bağımsız
olan ve yeterli mazgal vb.
yağmur suyu tahliye sistemi
olmayan sokak ve cadde
bırakılmamalı. Üstü
kapatılmış dereler de giderek
ve her fırsatta acık mecralara
dönüştürülmeli.
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Bütün bunlar için de Şehir
İmar Yönetmeliğindeki ilgili
maddeler değiştirilmeli.
2- Yeni yağmur suyu drenaj
sistemleri gibi tüm altı yapı
mutlaka iklim değişikliği ile
birlikte artan yeni yağış
şiddetine göre inşa edilmeli.
20-30 sene önceki yağış akış
katsayıları artık revize
edilmeli ve basit mazgalların
yerini süper mazgallar ve
daha büyük büz kesitleri
almalı.
3- Tüm binaların SUBASMAN
seviyesi bordur taşına,
vb.ine göre değil oradaki en
az 100 yıllık taşın su
seviyesine bağlanmalıdır.
Böylece özellikle dere ve
taşkın yataklarındaki
binalarda sıfır girişli bina
yapılması engellenmeli,
kapı-giriş ve bodrum kat
pencereleri mutlaka 100
yıllık taşkın su seviyesinin
üzerinde bir seviyede
yapılması sağlanmalı ve eski
binalar da zamanla buna
uygun hale getirilmeli.
4- Yağmur suyu hasadı, geçici
su bariyerleri, sel suyu
geçirmez binaların yapımı,
bina yükseltmeleri, sel
duvarı/sedde gibi yeni
yapısal önlmelerin
kullanımının
yaygınlaştırılması

14

Su yapılarında hidrolik ve hidrolojik tasarım Mühendislik Hidrolojisi Lisans
aşaması ilk adım olup mühendislik hidrolojisi ve /veya yüksek lisans eğitimi
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teknikleri uygulanarak hazırlanması en
önemli aşaması olmasına rağmen ülkemizde
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde
mühendislik hidrolojisi programları henüz
başlatılmamış olup bir araştırma birimi de
bulunmamaktadır.

başlatılmalı
Taşkın koruma ve kontrol
yapılarının hidrolojik tasarım
aşamasındaki
çalışmaları
titizlikle kontrol edilmelidir.
Hidrolojik
tasarım
çalışmalarında kentlere dayalı
yöntemlerin
uygulaması
özendirilmelidir

15

16

Taşkın riski yönetiminde geçmişte yaşanan
taşkın afet deneyimlerinin detaylı analiz
edilmesi, değerlendirilip eski hatalardan ders
çıkarılırak
eksikliklerin
giderilmesini
sağlamak

Taşkın Kontrol ve Kanunu
tesisleri tasarım projelerini
yapan, imza eden ve işletilen
kamu kurumlarının eksik ve
hataları
ilgili
uzmanlarla
paylaşılmalıdır.
Uygulama
örneklerinde görüldüğü gibi,
taşkın koruma ve kontrol
yapılarının hidrolojik tasarım
aşamasındaki
çalışmalar
titizlikle kontrol edilmelidir.

Taşkın riski yönetiminde yenilikçi yapısal
önlemlerin geliştirilmesi

Taşkın ve rüsubat kontrol
tesislerinin dışında dünyada yeni
geliştirilen yenilikçi tip yapıların
kullanımını yaygınlaştırmak,
örneğin;
-- Geçirgen Tersip Bentleri
-- Moloz Bariyeri
--Cam Korkuluk
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ABDİD

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

AFAD

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

ÇEM

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

ÇŞB

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DKMP

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

DSİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

EBK

Et Balık Kurum

EVI

Zenginleştirilmiş Bitki İndeksi

FAO

Birlesmis Milletler Gida ve Tarım Örgütü

ICCAT

Atlantik

Ton

Balıklarının

Korunması

Uluslararası

Komisyonu
İŞKUR

Türkiye İş Kurumu

KKYDP

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

KYP

Kuraklık Yönetim Planı

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

MGM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

NDVI

Normalize Edilmiş Fark Bitki Örtüsü Değişim İndeksi

OECD

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

OGM

Orman Genel Müdürlüğü

OSB

Organize Sanayi Bölgeleri

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

SUEN

Türkiye Su Enstitüsü

SVI

Standartlaştırılmış Vejetasyon İndisi

SYGM

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

TAGEM

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü

TMO

Toprak Mahsülleri Ofisi
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
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Yeraltı Suyu

YÖK

Yükseköğretim Kurulu

YÜS

Yer Üstü Suyu

ZVI

NDVI Anomali İndisi
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Strateji Geliştirme Başkanı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Sekreteri
Ege Üniversitesi Rektörü

Akif ÖZKALDI
Özgür Akif TEL
Genel

Tarım ve Orman Bakanlığı
Su Yönetimi Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Hasan Hüseyin COŞKUN
Prof. Dr. Necdet BUDAK
Bilal DİKMEN
Kaya YILDIZ
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

FAHRİ ÜYELER
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

Muhammet BALTA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı
TBMM Tarım, Orman ve Köy işleri
Komisyonu Başkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. İçişleri Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdür V.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı

Cevdet YILMAZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU
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SU ŞURASI GENEL SEKRETERLİK MAKAMI
Şura Görevi

Adı Soyadı

Genel Sekreter

Mustafa UZUN

Genel Sekreter
Yardımcısı

Satuk Buğra FINDIK

Genel Sekreter
Yardımcısı

Nazmi KAĞNICIOĞLU

Yardımcı Personel

Şeref DAĞDELEN

Yardımcı Personel

Özlem İRİTAŞ

Yardımcı Personel

Fatma SAĞDIÇ

Yardımcı Personel

Yasemin CEYHAN KOCA

Yardımcı Personel

Elif KOCAMAN

Yardımcı Personel

Tuğkan TANIR

Yardımcı Personel

Halil İbrahim DERTLİ

Unvanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
Daire Başkanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Yüksek Biyolog
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yüksek Mühendisi
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Biyolog

Yardımcı Personel

Murat Can KAYABAŞ

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Hidrojeoloji Yüksek Mühendisi
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
No
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

11

12

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı
İbrahim GÜRER(Su Şurası
Çalışma Grubu Başkanı)
Maruf ARAS (Su Şurası Çalışma
Grubu Başkan Yardımcısı)
Satuk Buğra FINDIK (Su Şurası
Genel Sekreter Yardımcısı)
Ayşe YILDIRIM COŞGUN (Alt
ÇG Koordinatörü)
Ahmet Murat ÖZALTIN (Alt ÇG
Koordinatörü)
Tuğçehan Fikret GİRAYHAN (Alt
ÇG Koordinatörü)
Hülya SİLKİN(ÇG Asil Raportör)
Nuriye AYDIN (ÇG Asil
Raportör)
Hafize KAYA (ÇG Asil Raportör)
Ertuğrul KAHVECİ (ÇG Asil
Raportör)
Elif Merve ERKAYMAN (ÇG Asil
Raportör)
Ela DOĞANAY (ÇG Asil
Raportör)

Kurum/Kuruluş
Başkent Üniversitesi
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

13

Mustafa DAL

TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

14

Hakkı KLAVUZ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

15

İsmet KIZILTEPE

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

16

Mustafa PARLAK

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

17

Ahmet ŞEREN

TOB DSİ Genel Müdürlüğü
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18

Murat Mert TOKLU

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

19

Mehmet İNAL

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

20

Dr. Filiz MALKOÇ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

21

Dilek DEMİREL YAZICI

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

22

Nadide DEMİR

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

23

Ahmet Faruk ÖZTÜRK

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

24

Doç. Dr. Aslıhan KOL

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

25

Ümit GÜNDÜZ

26

Dr. Elvan ATILGAN

27

İlhan ÖZCAN

28

Mehmet KÜYÜK

TOB Hayvancılık Genel Müdürlüğü

29

Gülçıray KARAKAYA

TOB Hayvancılık Genel Müdürlüğü

30

Gönül ÖZTÜRK

TOB Hayvancılık Genel Müdürlüğü

31

Ömer Bedir ERDEM

TOB Hayvancılık Genel Müdürlüğü

32

Dr. Mesut DEMİRCAN

TOB Meteoroloji Genel Müdürlüğü

33

Dr. Havva KAPTAN

TOB Orman Genel Müdürlüğü

34

Samet EĞİLMEZ

TOB Strateji Geliştirme Başkanlığı

35

Nuray AKALIN

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

36

Kemal ÖZEN

37

Dr. İnci TEKELİ

38

Dr. Suat AKGÜL

39

Gökhan ÖKTEM
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TOB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü
TOB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü
TOB Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
ÇŞB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
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40

Asuman BÜLBÜL

ÇŞB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

41

Dr. Ali Hakan ARAZ

42

Pınar YILMAZ

43

Ebru ÖLMEZ

44

Nurten IŞIK

45

Nuray KASAP

46

Ceren DEVECİ

47

Ahmet CERAN

48

H.İlyas KARABIYIK

49

Ece Gizem Çakmak

50

Dr. Serkan BUHAN

İller Bankası Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
ÇŞB Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğü
ÇŞB Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TUBİTAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TUBİTAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi

51

Elif Ceren KUTLU

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü

52

Volkan YAVUZ

53

Atilla Uğur HOŞGÖREN

54

Gökhan ERAKMAN

55

Abdulrahman AKDENİZ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Trabzon Büyükşehir Belediye
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Alter Uluslararası Mühendislik

56

Dr. İ. İlker ATIŞ

57

Dr. Esra BİBEROĞLU

58

Senem IŞIK KAZAZ

59

Mustafa Kemal TÜRKERİ

DOLSAR Mühendislik A.Ş.

60

Aslı KARABACAK

ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.

61

İ. Haluk ÇERİBAŞI

ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti.

62

Abdullah Rıdvan ARICA

Akar-Su Müh. Müş. Ltd. Şti.

63

Burak TURAN

NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

64

Bora TURAN

NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

65

Prof. Dr. Kasım YENİGÜN

Kastamonu Üniversitesi

66

Prof. Dr. M. Levent KURNAZ

Boğaziçi Üniversitesi

67

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi

68

Prof. Dr. Zeynel Fuat TOPRAK

Dicle Üniversitesi

69

Prof. Dr. Mustafa M. Aral

TSTEK A.Ş.

70

Doç. Dr. Mustafa TUĞRUL
YILMAZ

Müşavirlik Hizmetleri Ltd.Şti.
Alter Uluslararası Mühendislik
Müşavirlik Hizmetleri Ltd.Şti.
ART Çevre Teknolojileri İnş. Müh.
Tur. Tic. Ltd. Şti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

71

Doç. Dr. Nihat EROĞLU

Gazi Üniversitesi

72

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ANILAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi

73

Harun Yaşar KUTOĞLU

Su Politikaları Derneği

74

Halil AGAH

75

Sezer ATSAN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

76

Fulya YÜZBAŞIOĞLU

MEB - Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

77

Damla Özlem ÖZDEMİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Kıyı
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No

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı

Kurum/Kuruluş
Emniyeti Genel Müdürlüğü

78

Murat ÇAVUŞOĞLU

Su Elçileri Derneği
Türkiye Erozyonla Mücadele,

79

Ceren Pınar GAYRETLİ

Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları
Koruma Vakfı (TEMA)
İller Bankası Anonim Şirketi Genel

80

Aslı OLGUN

81

Eylem KELEŞ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

82

İsmet Nazmi EYÜBOĞLU

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

83

Çiğdem ERDAL

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

84

Abdülkadir KILIÇ

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

85

Abddüssamet AYDIN

TOB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

86

Yasin KÖYCÜ

87

Mediha HALİLOĞLU

88

Ceyda SULTANOĞLU

Kültür ve Turizm Bakanlığı

89

Çiğdem NAMLI ÖZSOY

Kültür ve Turizm Bakanlığı

90

Begüm KÖK

Kültür ve Turizm Bakanlığı

91

Tuğba DOĞAN GÜZEL

92

Dr. Muhammet Serkan ÇINAR

93

Emre KOTAN

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

94

Abdi BOZKURT GÜRHAN

KOSKİ Genel Müdürlüğü

95

Arzu SEZER

MASKİ Genel Müdürlüğü

96

Zeynep ÖZTOZLU

MASKİ Genel Müdürlüğü

97

Doç. Dr. Fatma BEDÜK

Necmettin Erbakan Üniversitesi
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Müdürlüğü

TOB Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
TOB Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK
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No

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı

Kurum/Kuruluş

98

Doç. Dr. Ahmet ÖZTOPAL

Su Vakfı

99

Batuhan ERGİN

Su Pek Proje ve Müşavirlik A.Ş.

100

Ahmet Emirhan YOLCU

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

101

Şeyma BALCI

TOB DSİ Genel Müdürlüğü

102

Dr. Hüdaverdi GÜRKAN

TOB Meteoroloji Genel Müdürlüğü

103

Seçil OCAK

TOB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

104

Veysel Şahin KALSIN

KASKİ Genel Müdürlüğü

105

Prof. Dr. Osman YILDIZ

Kırıkkale Üniversitesi

106

Prof. Dr. Yurdanur ÜNAL

İstanbul Teknik Üniversitesi

107

Doç. Dr. Şerife Yurdagül KUMCU

Necmettin Erbakan Üniversitesi

108

Nurullah SEZEN

TEMELSU

109

Efnan BACI

Manisa Büyükşehir Belediyesi

110

Namık CEYHAN

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

111

Yalçın İNCE

Manisa Büyükşehir Belediyesi

112

Prof. Dr. Cemal TURAN

İskenderun Teknik Üniversitesi

113

Evrim TOKAY

TOB -Tarım Sig. Havuz İşl.

114

Prof. Dr. Halit FİLİZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

115

Prof. Hasan Hüseyin ATAR

Ankara Üniversitesi

116

Prof. Dr. M. Tahir ALP

Mersin Üniversitesi

117

Kürşat YÜCEL

118

Dr. Erhan DEMİR

TOB DSİ

119

Vedat KAHYAOĞLU

SASKİ

120

Şükran ÇAKIR

TOB - EYDB

121

Şenay KÖSE

MEB

122

Ömer Ensar KOVAR

123

Nihat ASAN
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TÜMAŞ - Türk Mühendislik
Müşavirlik ve Müteahhitlik A.Ş.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Denizcilik Genel Müdürlüğü
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1. GİRİŞ
Kuraklık, günümüzün en ciddi küresel problemlerindendir. Tüm doğal afetler
içerisinde etki alanı en geniş, etkilediği insan sayısı en fazla olan afet kuraklıktır.
Özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle kuraklıkların şiddetinin ve frekansının arttığı,
gün geçtikçe daha fazla insanın bu afetten etkilendiği görülmektedir. Başka bir deyişle
ileride bugünkünden daha şiddetli kuraklıkların daha sık yaşanması öngörülmektedir.
Dolayısıyla bütün dünyada ve ülkemizde can ve mal kaybına sebep olan kuraklıklara
karşı gerek yapısal olan gerekse yapısal olmayan çalışmalar önem kazanmaktadır.
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kuraklık olaylarında bir artışın olduğu
gözlenmektedir. Türkiye; kurak ve yarı kurak iklim şartlarının karakteristik
özelliklerinden dolayı kuraklık afetine karşı oldukça duyarlı bir yapıda bulunmaktadır.
Türkiye gibi su odaklı faaliyetlerin yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerde,
kuraklıkların etkileri geniş alanlara yayılabilmekte ve başta tarım olmak üzere birçok
sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Uzun süreli kuraklık olayları
bitki-toprak-su arasındaki hidrolojik dengeyi bozmakta, ciddi ekonomik, çevresel ve
sosyal etkilere yol açmaktadır.
Türkiye’de kuraklık, tabii afetler içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak en
fazla alanı etkilemekte olan ve ekonomik anlamda çok ciddi kayıplara yol açabilen bir
afettir. Kuraklıklar her yıl ülkemizin farklı bölgelerinde etkisini göstermekte, bu
bölgelerde başta içme suyu olmak üzere su kullanan sektörleri olumsuz yönde
etkilemektedir.
Kuraklığın doğal süreçteki oluşumunun engellenmesi mümkün değildir.
Ancak, kuraklığın doğru yönetilmesi ile muhtemel kuraklığın olumsuz etkileri
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azaltılabilir ve kuraklık sonucunda ortaya çıkması muhtemel problemlere ilişkin
önceden gerekli tedbirlerin alınması sağlanabilir.
Kuraklık yönetimi anlayışındaki temel yaklaşımlar kriz yönetimi ve risk
yönetimi olarak ikiye ayrılır. Günümüzde hem Avrupa’da hem de Türkiye’de kuraklık
durumu karşısında karar vericilerin verdiği tepkiler genellikle “kriz yönetimi” sınıfında
değerlendirilir. Kuraklığın bu olumsuz etkilerini ve ülkemizde oluşturduğu zararları
azaltma konusunda kuraklık esnasında devreye sokulan kriz yönetimi stratejileri
yetersiz kalmakta ve uzun vadeli gereksinimleri karşılayamamaktadır. Daha etkin bir
kuraklık yönetimi sağlanabilmesi için kuraklık öncesini, esnasını ve sonrasını bir bütün
olarak ele alan risk tabanlı yönetim stratejilerinin uygulanması gerekmektedir.
Bu Çalışma Belgesi I. Su Şurası kapsamında yer alan “İklim Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi ve Uyum Çalışma Grubu” üyeleri tarafından oluşturulmuştur.
Çalışma belgesinde Tarım ve Orman Bakanlığı görev alanlarında iklim değişikliği ve
uyum konularıyla alakalı olarak mevcut durum ve beklenen etkiler, ilgili kurumlar ve
çalışmaları ile Çalışma Grubunca belirlenen öneri niteliğindeki tespitler yer almaktadır.
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2. KURAKLIK VE KURAKLIKLA İLGİLİ KAVRAMLAR
2.1. Kuraklık
2.1.1. Su Bütçesi
Sınırları tanımlanan bir yüzey suyu veya yeraltı suyu sisteminde belirli bir
zaman dilimi dikkate alınarak sisteme giren ve sistemden çıkan su kütlesi ile
depolamada oluşan değişimi gösteren süreklilik denklemi(TÜBA, 2021).
2.1.2. Su Yılı
Genellikle, yağışlı dönemin başlangıcından (örneğin Ekim ayı) kurak dönemin
(örneğin Eylül ayı) sonuna kadar olan bir dönemi kapsayan ve yıllık su döngüsüne
karşılık gelen 12 aylık süre(TÜBA, 2021).
2.1.3. Aridite
Kuruluk, bir yörede buharlaşmanın yeryüzüne düşen yağıştan fazla olduğu
durum(TÜBA, 2021).
2.1.4. Çölleşme
Aşırı otlatma, ormansızlaştırma, yanlış tarım ve sulama uygulamaları ya da iklim
değişikliği gibi nedenlerle kurak bölgelerde toprağın susuzlaşması ve çöl haline gelme
süreci(TÜBA, 2021).
2.1.5. Ormansızlaşma ve Aşırı Otlatma
Ormansızlaşma: Orman arazisinin kalıcı olarak temizlenmesi ve ortaya çıkan
alanın orman dışında, tarım ya da kentsel yerleşim gibi bir işleve atayarak orman
alanlarının azaltılması(TÜBA, 2021).
Aşırı otlatma: Herhangi bir meranın, yem bitkilerinin toparlanıp yeniden
üremelerine olanak tanımayacak yoğunluk ve sürelerde otlatılması(TÜBA, 2021).
2.1.6. Su Stresi Su Döngüsü
Su stresi: Su talebinin su kaynaklarını aştığı, kişi başına yılda 1000-1666
metreküp tatlı su temin edilebildiği iklim koşulları. 2. tar. Bitkilerin ihtiyaçları olan
İklim Değişikliğine Uyum Ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi
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suyu alamadıkları zaman gösterdikleri büyüme ve gelişme durgunluğu ya da
geriliği(TÜBA, 2021).
Su döngüsü: Suyun yağış, yüzey akışı, yeraltına sızma, buharlaşma, terleme ve
yağış şeklinde birbirini izleyen doğal devinimini anlatan terim(TÜBA, 2021).
2.1.7. Buharlaşma ve Terleme
Su döngüsünün bir kısmı olarak su ve toprak yüzeyinden buharlaşma ile birlikte
bitki yapraklarından terleme ile yeryüzünden atmosfere su geçmesi; eşanlam:
evapotranspirasyon(TÜBA, 2021).
2.1.8. Yağmur Suyu Hasadı
Yağmur sularının meydana getirdiği yüzeysel su akışlarının açık kanallarla ya da
bina çatılarından toplanıp su haznelerinde biriktirilerek çeşitli amaçlar için yeniden
kullanılması(TÜBA, 2021).
2.1.9. Su Ayak İzi
Birey veya topluluk tarafından tüketilen ve sektör tarafından üretilen her mal ve
hizmet için gereken, doğrudan ve dolaylı toplam tatlı su hacmi(TÜBA, 2021).
2.1.10. Gri, Mavi ve Yeşil Su
Gri su: Lavabo, duş ve banyodan gelen ve yeniden kullanımı tuvaletlerde veya
sulama suyu olarak mümkün olan atık su(TÜBA, 2021).
Mavi su: Endüstriyel ve tarımsal üretim ya da evsel kullanım için elverişli göller,
nehirler, barajlar ve su verenler kaynaklardaki gibi tatlı yüzey ve yeraltı suları(TÜBA,
2021).
Yeşil su: Yüzeysel akışa geçmeyen veya yeraltı suyunu beslemeyen, toprakta
depolanan veya geçici olarak toprak veya bitki örtüsünün üstünde kalan yağış suyu. 2.
tar. Kabuklu ve yumuşakça larvası ve balık larva ve yavrularının yetiştiriciliğinde
kullanılan, kaplarda veya havuzlarda üretilen fitoplankton(TÜBA, 2021).
2.2. Azaltım
2.2.1. Tekerrür
Yinelenim, deney planlamada karşılaştırılacak muamelelerin her birinin
uygulanacağı deney birimlerinin sayısı; eşanlam: tekerrür(TÜBA, 2021).
İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
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2.2.2. Maruziyet
Maruz kalma; Bir olayın, bir durumun etkisinde ya da bir etkenin karşısında
bulunma(TÜBA, 2021).
2.2.3. Zarar Görebilirlik
Hasar görebilirlik: Ekonomik, sosyal veya doğal bir değerin belirli bir
büyüklükteki doğal olaydan olumsuz yönde etkilenme derecesi(TÜBA, 2021).
2.2.4. Kritik Tesis
Kamu hizmetleri, ulaşım, haberleşme, eğitim, tehlikeli maddeler, arıtma,
depolama, sağlık, elektrik, su, kanalizasyon gibi bir afete uğradığında can ve mal
kaybını artırma tehlikesi taşıyan her türlü kamu tesisi ve özel tesis(TÜBA, 2021).
2.2.5. Müdahale
Afetin oluşumunu takip eden ve afetin oluşumundan hemen sonra başlayarak,
afetin büyüklüğüne bağlı olarak en çok 3 gün ile 1–2 aylık bir süre içerisinde yapılan
faaliyetlerdir. Bir afet sonrası, can ve mal kurtarma çabaları yanında o idari birimin
içindeki olağanüstü durumun normale dönmesi için de çalışmalara başlanması
gerekmektedir. Müdahale evresinde görev alacak personelin belirlenmesi, halkın
uyarılması,

başka

yere

tahliye

edilmesi

ve

barındırılması,

halkın

sürekli

bilgilendirilmesi, tıbbi yardım sağlanması, hasar tespiti, zarar azaltma için göz önüne
alınacakların belirlenmesi ve hatta bölge dışından talep edilecek yardımlar “müdahale”
evresi kapsamındaki çalışmalardır (Kadıoğlu, 2008).
2.2.6. İyileştirme (erken, orta ve uzun vadeli) ve yeniden inşa
Bu evrede yürütülen faaliyetlerin ana hedefi afete maruz kalmış toplulukların
haberleşme, ulaşım, su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, uzun süreli geçici iskân,
ekonomik ve sosyal faaliyetler, vb. gibi hayati aktivitelerinin minimum düzeyde
karşılanabilmesi için gereken tüm çalışmaları yapmaktır. Bazı araştırmacılar bu evreye
yeniden inşa evresini dâhil etmekte ve bu evreyi afetten etkilenen toplulukların
ihtiyaçlarının en az afet öncesindeki veya mümkünse daha ileri bir düzeyde karşılanana
kadar devam etmesini öngörmektedir (Kadıoğlu, 2008).
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2.2.7. Yapısal Önlemler
Afetlerden korunmak için yapıların yük taşıyan ve yük aktaran elemanlarında
onarım veya güçlendirme amacıyla alınan önlemler(TÜBA, 2021).
2.2.8. Yapısal Olmayan Önlemler
Afet risklerini azaltmak için politikalar, kanunlar, halkın bilinçlendirilmesi
yanında yapıların taşıyıcı sistemi haricindeki bütün kısımları ve binanın içindeki
unsurlardan kaynaklanabilen yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması için yapılan
iyileştirmeler(TÜBA, 2021).
2.3. Esneklik ve Dayanıklılık (Resilience)
2.3.1. Etkilenebilirlik
Bir sistemin maruz kaldığı ve başa çıkamadığı olumsuz yönde iklim değişikliği
etkilerinin gözlenme düzeyidir ki; buna iklim değişkenliği ve ekstrem hava koşulları da
dahil edilmektedir. Etkilenebilirlik; sistemin karakteri, büyüklüğü, iklim değişikliği hızı
ve değişimi ile sistemin maruz kaldığı duruma karşı duyarlılığı ve uyum kapasitesinin
bir fonksiyonudur (IPPC, 2007), (IPCC, 2013).
2.3.2. Belirsizlik
Belirsizlik, geleceğe ait tahminler gibi, emin olmadığımızı bir konuyu ima eder.
Belirsizlik kısmen gözlemlenebilir veya stokastik ortamlarda matematiksel olarak ifade
edilebilir. Belirsizliğin üç boyutu vardır. Bunlar, ‘Belirsizlik Tipi (Sebepleri: Tahmin
Edememek, Tarif Edememek, Bilgi Eksikliği),’ ‘Belirsizlik Kaynağı (Sebepleri: Doğa
Sistemi, Teknik Sistem, Sosyal Sistem)’ ve ‘Belirsizlik Seviyesidir (Sebepleri: Yakın
Zaman, Bilinmeyen Zaman, Olası Zamanlar, Çeşitli Zamanlar).’
2.3.3. Esneklik Tarifi
Esneklik, çözümlerin her ortaya çıkan koşula uyum sağlama yeteneği olarak
tanımlanır.
2.3.4. Dayanıklılık Tarifi
Dayanıklılık,

çözümlerin

bir

dizi

makul

gelecekte

iyi

performans

gösterebilmesini ifade eder.
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2.3.5. Karmaşık Sistemler
Sistemin denge alanı içinde çalışma süreçlerini konu alan lineer olmayan
sistemler.
2.3.6. Kompleks Sistemler
Sistemin denge alanı içinde ve denge alanı dışında çalışma süreçlerini konu alan
lineer olmayan sistemler.
2.3.7. Esneklik Alanları
Sistemin değişken koşullarda gösterdiği esneklik sınırlarının alanı.
2.3.8. Denge Alanları
Bir sistemin denge içinde olan bir davranış gösterdiği alan.
2.3.9. Esneklik Değerlendirmesi
Bir sistemin ortaya çıkan koşullara gösterdiği uyum sağlama seviyesi.
2.3.10. Esneklik Oluşturma
Bir sistemin ortaya çıkan koşullara uyum sağlaması için yapılan çalışmalar.
2.3.11. Kentsel Esneklik Uygulaması
Kentsel alanlarda esneklik oluşturma çalışmaları.
2.3.12. Kırsal Esneklik Uygulaması
Kırsal alanlarda esneklik oluşturma çalışmaları.
2.3.13. Tabiata Uyumlu Esneklik Önlemleri
Doğaya Uyumlu Esneklik Önlemleri; Uluslararası Doğayı Koruma Birliği
tarafından öngörülen esneklik ve dayanıklılık uygulamalarının doğa ile uyum içerisinde
geliştirilmesi ve bu prensiplerin sahada uygulanması.
2.4. Risk ve Kriz
2.4.1. Risk Tarifi
Bilgisayar güvenliğinde, bir tehdidin bir veri işleme sisteminin belirli bir zayıf
noktasına yönelme olasılığı. 2. müh. 1. İstatistiksel karar kuramında bir yitim
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fonksiyonu tanımlanabilen olası kararlar için deneysellikten beklenen istatistiksel değer
ile yitim fonksiyonunun beklenen değeri arasındaki fark. 2. Tehlike olasılığı ve
tehlikenin gerçekleşmesi durumunda kaybedilecek değerlerin birlikte tanımlanması. 3.
endst. 1. Bir olayın olma olasılığı ve bu olayın yol açacağı olumsuz sonuçlar. 2.
Finansta, bir yatırımın getirisinin beklenen getirinin altında gerçekleşme olasılığı. 3.
Önlemler alındığı takdirde olasılığı ve etkileri azaltılabilecek olan, iç ve/veya dış
faktörler sonucunda kaza, kayıp ya da zarara uğrama olasılığı(TÜBA, 2021).
2.4.2. Risk İletişimi
Risk değerlendirmelerini anlama ve bunlarla ilgili risk yönetiminden ve
toplumdan kaynak alma ve toplumla yönetim arasındaki iletişimi sağlama(TÜBA,
2021).
2.4.3. Hazırlık
Risk yönetimi; öncelikle uzun dönemli kuraklığa hazırlık politikaları ile eylem
planlarının hazırlanması, kuraklık izleme merkezleri ve ağlarının kurulması, talep
yönetimi ile suyun etkin ve akılcı kullanımını sağlayacak yöntemlerin uygulanmasını
kapsar. Kuraklık yönetim planı, olası kuraklık riskleri ile karşılaşıldığında yaşanacak
olan olumsuz etkiler ile su kısıntısının minimum düzeyde tutulmasına ve mümkün olan
en kısa sürede kuraklık sorununun çözümüne yönelik olarak oluşturulmuş uygulamalı
yönetimsel bir plandır.
Söz konusu plan, zarar azaltmayı ve hazırlığı ön plana çıkarır, kurum ve
kuruluşlar arasındaki koordinasyonu geliştirir, bütünleşik izleme ile erken uyarıyı
kuvvetlendirir ve tüm paydaşların katılımını sağlar. Öte yandan, kuraklık ile mücadele
planları, kuraklık şartlarının oluşup oluşmadığını saptamak, kuraklığın ne kadar sürdüğü
ve hangi aşamalarda hangi önlemlerin alınması gerektiğini belirleyebilmek için objektif
standartlar ortaya koyar (Mengü Pamuk vd., 2011).
Kuraklık Planlamasının Adımları
Kuraklık planlamasının adımları şu şekilde sıralanabilir(Wilhite, 2000);
Adım 1: Kuraklık Yönetimi Konusunda Yetkili Biriminin Oluşturulması
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Adım 2: Kuraklık Planının Amaçlarını ve Hedeflerinin Tayin Edilmesi
Adım 3: Paydaşların Belirlenmesi
Adım 4: Su Kaynaklarının ve Risk Altındaki Grupların Belirlenmesi
Adım 5: Kuraklık Planının Oluşturulması
Adım 6: Araştırılacak Hususların ve Kurumsal Eksikliklerin Belirlemesi
Adım 7: Bilimsel Çalışmaların ve Politikanın Birleştirilmesi
Adım 8: Kuraklık Planının Halka Duyurulması
Adım 9: Eğitim Programlarının Geliştirilmesi
Adım 10: Kuraklık Planının Gözden Geçirilmesi ve Değerlendirilmesi
2.4.4. Tahmin ve İhbar
Tahmin: Gerçekleşmesi olası bir olayın ampirik, deneysel, matematiksel,
istatistiksel vb. bilimsel yöntemler ve teknolojiler kullanarak ve bulunulan koşullar da
göz önüne alınarak oluşum yeri, zamanı, miktarı gibi durum değişkenlerinin
kestirilmesi(TÜBA, 2021).
2.4.5. Erken Uyarı
Mümkün olduğu kadar çok sayıda insana hızla ulaşarak gelmekte olan tehlikeye
karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına olanak tanıyacak şekilde haberdar
etmek ve kaynağı, yeri, zamanı, şiddeti veya büyüklüğü, olası etkileri hususunda
bilgilendirmek. 2. tar. Bazı meteorolojik verilere dayandırılarak bir tarımsal hastalığın
ve zararlının gelişim dönemlerinin önceden tahmin edilerek salgın veya şiddetli zarar
olasılığının bilgilendirilmesi(TÜBA, 2021).
2.4.6. Kriz Tarifi
Olumsuz sonuçlar doğuran bir olayın, olayın oluşmasından sonra ele alınma ve
incelenme hali.
2.4.7. Risk Yönetimi
Risk Yönetimi; Tehlikelerin istenmeyen sonuçlarından kaçınmak için zarar ve
risk azaltma, hazırlık ve planlama, tahmin ve erken uyarı, eğitim gibi kültürel,
yordamsal ve yapısal stratejilerin geliştirilip uygulanması(TÜBA, 2021).
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2.4.8. Kriz Yönetimi
Oluşan olayların sonuçlarını azaltmak için olay olduktan sonra yapılan
çalışmalar.
2.5.

Afet
2.5.1. Afet tipleri tarifi

Doğa kaynaklı afet; Belli bir yörede büyük can, ekonomik, çevresel ve kültürel
miras kayıplarına yol açabilen sel, yanardağ patlaması, deprem, kuraklık gibi doğa
olayı; eşanlam: doğal kıran, doğal afet(TÜBA, 2021).
Jeolojik afet; Kaynağı, deprem, heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlama, çamur
akıntısı, tsunami gibi doğa olayları olan afet(TÜBA, 2021).
Yavaş gelişen afet; Küresel iklim değişikliği, kuraklık, erozyon, çölleşme gibi
olumsuz sonuçları aniden değil de zamanla ve giderek ağırlaşan boyutlarda ortaya çıkan
afetler(TÜBA, 2021).
2.5.2. Afet Yönetimi
Afetlerin olumsuz etkilerini afet öncesi en aza indirmek, kalan risklere karşı
hazırlanmak, tahmin ve erken uyarı sistemleri kurmak, afet oluştuğunda müdahale
etmek ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarını etkin bir şekilde yapmak amacıyla
toplumsal düzlemde yönetim, örgütlenme, eylem planı, tatbikatlar gibi çalışmaların
tümü(TÜBA, 2021).
2.5.3. Afet Risk Yönetimi
Ülke, bölge, kent, yerleşim birimi ya da bina ölçeğinde tehlike ve riskin
belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi, tahmin ve erken uyarı için olanak, kaynak
ve önceliklerin belirlenmesi, politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması
ve yaşama geçirilmesi süreci(TÜBA, 2021).
2.5.4. İklim Risk Yönetimi
Çarpık yapılaşma ve iklim değişikliği nedeniyle hızla artmakta olan hidrometeorolojik afetler ile mücadele için afet yönetimi ve iklim değişikliğine uyarlanma
çalışmalarının bütünleşik bir anlayışla, birlikte yürütülmesi yaklaşımı(TÜBA, 2021).
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2.5.5. Afet Kriz Yönetimi
Afet sonrası “düzeltmeye” yönelik olarak yapılan etki, hasar ve ihtiyaç analizi,
müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma gibi afet sonrası “düzeltmeye” yönelik
olarak yapılan çalışmalar “kriz yönetimi” olarak adlandırılır.

Kuraklığın Nedenleri

2.6.

2.6.1. Doğa kaynaklı nedenler
Yeryüzünde iklim özelliklerinin meydana gelişinde fiziki coğrafya faktörlerinin
de önemli etkileri vardır. Ülkemizin deniz seviyesi ile 500 m arasında kalan alçak
alanları ancak % 17,5 kadar iken, 1000 m den daha yüksek alanları ülke yüzölçümünün
% 55 den fazlasını meydana getirir. Bu durumun Türkiye'nin iklim koşulları üzerinde
çok önemli etkiler yapacağı açıktır. Her şeyden önce birbirine yakın yerler arasında
büyük yükselti farklarının varlığı, yerel farkların ortaya çıkmasına ve özellikle yağış ve
sıcaklık koşullarının yatay ve düşey yönde hızlı değişimler göstermesine neden
olmaktadır. Kıyı bölgelerinden iç kısımlara ve batıdan doğuya doğru yükseltinin artması
ve ülke yüzölçümünün yarıdan fazla bir kısmının 1000 m'den daha yüksek olması
yüzünden buralarda kış aylarının soğuk ve sert geçeceği, yaz mevsiminin ise kısa
süreceği kolayca anlaşılabilir. Bununla birlikte yükseltinin iklim şartlarına etkisi, yalnız
sıcaklık dağılışı ve farkları yönünden değil, yağış ve nemlilik yönünden de olur.
Türkiye gibi orta kuşak ülkelerinde yıl içinde yağışlı kış ve kurak yaz dönemleri
olmak üzere birbirinden farklı iki dönem bulunur. Türkiye yıllık toplam yağışlarının
%35'ini kış aylarında almaktadır. Bunu ilkbahar ve sonbahar mevsimleri izlemekte, yaz
aylarında ise bu oran %11'e düşmektedir.
Türkiye kış aylarında denizel kutupsal ve karasal kutupsal hava kütlelerinin
etkisinde kalır. Bu hava kütleleri ve bunlara bağlı cephe sistemleri Türkiye'de kış
aylarının yağışlı geçmesini sağlar. Bu hava kütlelerinin kuzeye ve güneye hareketleri
sırasında kararsızlık kazanması bol yağışlara sebep olur. Yazın ise bu hava kütleleri
değişen termik koşullara bağlı olarak alansal olarak küçülür ve etkilerini kaybederler.
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Bunların yerine tropikal hava kütleleri etkinlik kazanır ve Azor yüksek basıncı
kuvvetlenerek etki alanını genişletir. Ayrıca güneyde kara yüzeylerinin ısınmasına bağlı
olarak Basra alçak basıncı oluşur. Bu durum iki büyük sistem altında kalan Akdeniz
Havzasında denizel tropikal ve karasal tropikal hava kütlelerinin etkinliğini artırır.
Gelişen bu basınç sistemlerine bağlı olarak etkili olan kuzey-kuzeybatı yönlü rüzgârlar
ülkenin kuzeyinin yağışlı diğer yerlerin ise kurak geçmesine sebep olur.
Atmosferik koşulların yanında topografik koşullar da kurak alanların
belirlenmesinde önemli rol oynar. Türkiye'yi kuzeyden ve güneyden kuşatan dağ sıraları
yağış miktarı bakımından ülkemizi iki farklı bölgeye ayırır. Türkiye'nin yıllık ortalama
yağış dağılışı incelenirse en fazla yağış alan yerlerin kıyı kuşağına giren alanlar olduğu
görülür. Buna karşılık iç bölgelerde yağışlar belirgin bir şekilde azalmaktadır.
Öncelikle, Türkiye'yi çevreleyen ılık denizlerin buharlaşma kaynağı olarak yağış
koşulları üzerindeki etkisi önemlidir. Kıyı bölgelere ulaşan nemli hava kütleleri, Kuzey
Anadolu dağları ve Torosların dış yamaçlarında yükselir ve kıyı kuşağı ile bu dağlara
bol yağış düşer. Buna karşılık iç kısımlara ulaşan hava kütleleri taşıdıkları nemin önemli
bir kısmını kıyı kuşağında bırakmış olduklarından ve dağları aştıktan sonra alçaldıkları
sırada ısındıklarından daha az nem içerirler. Bu nedenle iç bölgelerde yağış, kıyı
bölgelerine oranla daha azdır. Diğer taraftan, iç bölgelerde kış mevsiminde yüksek
basınç koşullarının egemen olması, yazında yüksek olan sıcaklığın yoğuşmayı
zorlaştırması, yağışların bu alanda daha az etkili olmasına neden olur (Kapuluhan,
2013).
2.6.2. İnsan kaynaklı nedenler
Günümüzde; dünyada, karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan
birisi olan kuraklık, bugün gelinen nokta itibariyle fiziksel ve doğal çevre, kent yaşamı,
kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere
hayatımızın her aşamasını etkilemektedir. Etki derecesi, süresi ve zamanının tahmin
edilmesi son derece zor olan kuraklığın etkileri, insan faaliyetleri ile de yakın ilişkilidir
(Kapuluhan, 2013).
Kuraklığa yol açan doğal etmenlerin yanında insan faaliyetleri kaynaklı etmenler
kuraklığın gidişatını, hızını ve yönünü belirlemekte ve kuraklığın etkilerini
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şiddetlendirmektedir. Bu tür etmenler birbirleriyle ilişkilidir ve birbirlerinden ayırt
edilmeleri zordur. İnsanların iklim değişikliğine, mevcut sektörel su politikalarına, su
arzını ve su tüketimini güvence altına alma çalışmalarına katkı sağlayan faaliyetleri
kuraklığın insan kaynaklı etmenlerindendir. Kuraklık, yağışlara ve bir o kadar da su
talebi ve su tüketimine bağlı olarak yıldan yıla kümülatif artış gösterebilir ( WWF,
2008).
2.6.3. İklim değişikliğinin olası etkisi
İklimi yarı kurak olan ülkemizde yaşanan kuraklıktaki artışın birçok nedeni
vardır. Bunların başında: İklim değişimi ile beraber yağışların olduğu yerler ile suya
ihtiyacın bulunduğu yerlerin birbirinden çok farklı ve uzakta gelişiyor olması gelir.
Ayrıca içme, kullanma ve sulama suyu kalitesi gün geçtikçe artan sanayi ve diğer çevre
kirlilikleri neticesinde düşmekte ve su havzaları korunamayıp tahrip edilmektedir.
Ülkemizde küresel iklim değişimi sonucu artması beklenen problemler: (1)
Kuraklık, (2) Ani seller ve (3) Deniz su seviyesinin yükselmesi gibi üç genel başlık
altında toplanabilir veya birçok sektöre bölünebilir. Kuraklığın artması demek, daha az
yağış, daha çok güneş, sıcak hava dalgalarının daha uzun süreli ve şiddetli geçmesi,
daha fazla böcek ve haşere üremesi, susuzluk ve kıtlık yaşanması, daha sık ve uzun
süreli orman yangınları anlamına gelir. Bu nedenlerden dolayı, günümüzde iklim
değişikliği toplumların en az kalkınma, açlık, sağlık kadar dünyanın üzerinde durması
gereken çevre sorunlarının başında gelmektedir (Kadıoğlu, 2008).
Kuraklığın Etkileri

2.7.

Kuraklığın

etkileri

genellikle

ekonomik,

çevresel

ve

sosyal

olarak

sınıflandırılmaktadır.
2.7.1. Çevresel etkiler
Çevresel etkiler bitki ve hayvan türlerinin, vahşi yaşamın, hava ve su kalitesinin
zarar görmesi, orman yangınları, arazi kalitesinin bozulması, biyolojik çeşitliliğin yok
olması ve toprak erozyonu ile sonuçlanır. Sadece normal koşullarda ve kısa sürede
ortaya çıkan bazı etkiler hızlıca yeniden düzelebilir. Diğer çevresel etkiler bazen
uzayabilir veya kalıcı hale gelebilir. Örneğin arazi kalitesinin bozulması, toprak
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erozyonunun artması arazinin biyolojik üretkenliğinin kalıcı olarak bozulmasına sebep
olur (Monacelli vd. 2005).
2.7.2. Sosyo-Ekonomik etkiler
Ekonomik etkiler yüzey ve yer altı suyuna dayanan tarım ve tarımla ilgili,
ormancılık ve balıkçılık ve diğer sektörlerde meydana gelir.
Tüm doğal afetler gibi, kuraklığın ekonomik etkileri, her afetin meydana
gelmesinde kazananlar ve kaybedenler arasında farklı ekonomik sektörler ve coğrafi
bölgeler arasında oldukça değişkendir. Örneğin tarımsal üretimdeki azalma, kuraklıktan
etkilenen alanlardaki çiftçiler üzerinde oldukça büyük negatif etkilerle sonuçlanır.
Üretimdeki bu azalma tahıl, meyve ve sebze fiyatlarının artmasına neden olur. Bu fiyat
artışları tüm tüketiciler üzerinde negatif etki oluşturur. Buna rağmen kuraklıktan
etkilenen normal veya normal dışı alanda yer alan ya da yüksek miktarda ürün
depolayan çiftçiler bu yüksek fiyatlardan yararlanır. Diğer ekonomik sektörler için de
kazananlar ve kaybedenlerin benzer örnekleri verilebilir (Wilhite vd., 2007).
Gelir kaybı, birçok sektörü etkilemesi nedeniyle kuraklığın etkilerini
değerlendirirken kullanılan bir başka göstergedir. Çiftçiler için düşük gelir bir
dalgalanma yaratır. Çiftçilere hizmet ve mal sunan perakendeciler ve diğerleri, azalan iş,
işsizlik, artan kredi oranları, sermaye yetersizliği ve devlet için vergi gelirlerinde kayba
neden olur. Düşük harcama fonu eğlence ve turizm sektörlerini de etkiler. Gıda, enerji
ve diğer ürünlerin fiyatlarının artmasıyla talepler azalır. Nehir su seviyesinin azalması
nehir yolu ile yapılan taşımacılığın demir yolu veya kara yolu ile taşınması
gerektiğinden taşıma maliyetinin artmasına neden olur. Hidroelektrik üretiminin de
önemli ölçüde kısıtlanmasına neden olabilir (MED WS&D WG, 2007).
Değişik yerlerden alınan rakamlara göre 1986-1987 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nin kuraklıktan görmüş olduğu zarar 39 milyar dolardır. Kafkaslarda, Orta
Asya’da, özellikle Afganistan, Özbekistan ve Tacikistan’da yaşanmış olan kuraklığın
2000 yılı içerisinde sebep olduğu kayıp 9 milyar dolar civarında tahmin edilmektedir
(Kadıoğlu, 2012).
Kuraklığın sosyal etkileri yasam ve sağlık kalitesinde bozulma, suyu kullananlar
arasında çatışma, kuraklığın etkileri ile felaket yardımının dağılımında adaletsizlikler ve
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uzun vadede göç seklinde görülür. Genel olarak kuraklık gibi kaynak kıtlıklarının
yaşandığı şartlar altında, ekonomik ve politik yönden kötü durumda olan sosyal gruplar
geçimlerini

sağlamada

ve

yasam

kalitelerini

muhafaza

etmekte

güçlüklerle

karşılaşmaktadırlar. Bu güçlükler, suyun bol bulunduğu yerlerden az bulunduğu yerlere
taşınması gibi su konusundaki anlaşmazlıkları körükleyici adımlarla daha da
artmaktadır. Suyun bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması su miktarını artırmamakta,
yalnızca sorunun yerini değiştirmekte, yeni çevresel ve sosyal etkilere yol açmaktadır.
Su transferleri genellikle ilgili bölgeler ve ülkeler arasında sorun yaratmaktadır.
Sıcak hava dalgaları en çok yaşlı ve güçsüz insanları etkilemektedir. Yüksek
sıcaklıklar ve havadaki yükselmiş ozon seviyeleri, hastalık ve ölüm oranlarının
artmasına neden olmaktadır. Rekor yıl olan 2003 yazında, Avrupa’da ve İtalya’da
toplam 40.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Ölümlere neden olan en yaygın etmenler sıcak
çarpması ve susuzluğun yanında solunum ve kardiyovasküler hastalıklardır. Sağlığı
yerinde olan insanlar da nehirler ve göllerdeki suyun azalması ve su kalitesinin
bozulması nedeniyle tatil ve dinlenme olanaklarının azalmasından etkilenmektedirler.
Su, kalite yönünden güvenli olmadığı sürece yelkencilik ve sörf sporlarına sınırlamalar
gelebilir, yüzmek mümkün olmayabilir. Su kaynaklarından bağımsız olarak, ormanların
kuraklık dönemlerinde yangınlara daha açık olması ormanların estetik özelliklerine ve
dinlence değerine karşı tehdit oluşturmaktadır (WWF, 2008).
Kuraklığın Sınıflandırılması

2.8.

2.8.1. Meteorolojik Kuraklık
Belli bir dönemin ortalamasına göre yağış miktarının az olması ya da belirli bir
zaman periyoduna ait normallerde (genellikle en az 30 yıllık) meydana gelen sapma
olarak tanımlanır. Bu tanımlamalar genellikle bölgeseldir ve bölgenin klimatolojisinin
tam olarak anlaşılması temeline dayanır. Normal olarak meteorolojik ölçümler kuraklığı
ifade etmede başta gelen göstergelerdir. Devam eden bir meteorolojik kuraklık hızlı bir
şekilde kuvvetlenebilir veya aniden sona erebilir.
Kuraklık periyotları genellikle, belirlenen eşik değerlerinin altında yağışlı olan
günlerin sayısı olarak da tanımlanır. Öte yandan, meteorolojik kuraklığın tanımı farklı
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iklim bölgeleri ve farklı su kaynakları için de değişiklikler gösterir. Örneğin, Suudi
Arabistan’ın bazı bölgelerinde yağışsız geçen 2 yıl veya daha fazla süre, Bali’de
yağmursuz geçen 6 gün veya daha fazla süre, Libya’da yıllık toplam yağışın 180
mm’den düşük olması, Amerika Birleşik Devletleri’nde de 48 saat içinde 2.5 mm’den
daha az yağış ölçülmesi, İngiltere’de ise günlük toplam yağış miktarı 0.25 mm’den
düşük olan 15 ardışık gün kuraklık olarak ifade edilir. (Kadıoğlu, 2008).
2.8.2. Tarımsal Kuraklık
Belirli bir zamanda mevcut bir ürünün büyümesi için gerekli olan toprak nemi
yokluğunda ortaya çıkar. Genellikle tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklıktan sonra
fakat hidrolojik kuraklıktan önce ortaya çıkar. Tarımsal kuraklığın işlevsel tanımı için,
toprak su dengesi modeline göre toprak neminin azalması dikkate alınabilir ya da
toprağın nem oranını belirlemek için buharlaşma oranları günlük yağış değerleri ile
karşılaştırılabilir ve bu ilişkiler kuraklık etkilerinin olduğu dönemlerde ürünün
gelişiminin çeşitli aşamalarındaki bitki davranışını ortaya koyar (MED WS&D WG,
2007).
Tarımsal kuraklık çok boyutlu tehlikeli bir hastalıktır. Bu olay sosyal ve
ekonomik sorunları doğurur, yaşam sürekliliğini düşürür. Bu sorun, ekonomisi tarıma
dayalı ülkelerde, bölgelerde çok daha tehlikeli boyutlara ulaşır. Kuraklık uzun süreli
veya sabit özellikli olmaya başlarsa daha da tehlikeli durumlar ortaya çıkar. Yağış
koşullu üretimde uygun tarım tekniklerinin kullanılması, destek sulama ve normal
sulama faaliyetleri ile tarımsal kuraklık en aza indirilebilir veya giderilebilir (Tülücü,
2001).
2.8.3. Hidrolojik Kuraklık
Yerüstü ve yeraltı suyu teminindeki eksikliği ifade eder. Yağışların azalması ile
nehirlerdeki, göllerdeki, rezervuarlardaki ve yeraltı sularındaki azalma arasında bir
gecikme söz konusudur bu nedenle hidrolojik ölçümler kuraklığın başladığını gösteren
ilk göstergeler değildir. Buna rağmen toprak ve bitki etkilerini göz önüne alarak uzun
bir dönem azalmış yağış miktarını belirtir. İklim hidrolojik kuraklığı etkileyen öncelikli
faktördür ayrıca ormansızlaşma arazi kullanımı ve baraj inşaatı gibi faktörler de
havzanın

hidrolojik

karakterini
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kısımlarındaki arazi kullanımı, sızma ve akış oranı gibi hidrolojik özellikleri etkileyerek
aşağı kısımlarda daha şiddetli hidrolojik kuraklık yaşanmasına sebep olabilir.
Meteorolojik kuraklık sıkılığında herhangi bir değişiklik gözlenmese bile arazi
kullanımını değiştirmek su eksikliğine yol açan önemli insan etkilerinden birisidir
(MED WS&D WG, 2007).
2.8.4. Sosyoekonomik Kuraklık
Sosyo-ekonomik kuraklık; meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklığın bazı
ekonomik malların arz ve talebi ile olan ilişkisidir. Sosyo ekonomik kuraklık, kuraklığın
bahsedilen türlerinden farklıdır çünkü oluşumu arz-talep, zaman ve mekan ilişkilerine
bağlıdır. İçme suyu, soğutma suyu, yem, tahıl, balıkçılık ya da hidroelektrik enerji gibi
birçok ekonomik ürünün temini iklim koşullarına bağlıdır. İklimin doğal değişkenliği
neticesinde su temini ihtiyacı bazı yıllar yeterli olabilir fakat diğer yıllarda da insan ve
çevre ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Hava muhalefeti ile ilgili bir su temini açığının
sonucunda, ekonomik bir ürüne olan ihtiyaç temin edilen miktarı aştığında da sosyo
ekonomik kuraklık oluşur (MED WS&D WG, 2007).

2.9.

Türkiye Nüfus Değişimi

Matematiksel modeller literatürde biyolojik sistemlerdeki nüfus eğilimlerini,
ekolojik uygulamaları ve insan popülasyonlarını tahmin etmek için kullanılmaktadır.
Yıllara göre nüfus projeksiyonu Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1 Yıllara göre Türkiye nüfus projeksiyounu 2025-2075 (TUİK,2013)
Yıllara Göre Nüfus, 2025-2075
Population by Years, 2025-2075
Yıl-Year

Nüfus
Population

Yıl-Year

Nüfus
Population

2025

85 569 125

2057

93 094 517

2026

86 182 900

2058

92 983 622

2027

86 776 550

2059

92 858 359

2028

87 349 415

2060

92 716 895
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2029

87 900 467

2061

92 560 559

2030

88 427 604

2062

92 391 593

2031

88 929 672

2063

92 208 292

2032

89 406 656

2064

92 011 145

2033

89 857 527

2065

91 800 361

2034

90 282 341

2066

91 576 634

2035

90 680 302

2067

91 344 401

2036

91 050 330

2068

91 103 415

2037

91 392 634

2069

90 851 271

2038

91 708 113

2070

90 589 432

2039

91 996 525

2071

90 319 404

2040

92 257 821

2072

90 041 548

2041

92 492 085

2073

89 757 396

2042

92 700 354

2074

89 466 941

92 883 492
2043
2075
93 042 267
2044
TÜİK, Nüfus Projeksiyonları,
2025-2075
TurkStat, Population Projections, 2025-2075

89 172 088

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

35

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT
ÇALIŞMA GRUBU

3. ÜLKEMİZDE KURAKLIK YÖNETİMİ
Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve bu hususta
alınacak tedbir ve politikaları belirlemek için; 2007 yılında yaşanan tarımsal kuraklık
nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele
Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulmuştur. Eylem planı ilk kez 2008-2012
yıllarında uygulamaya konulmuş ve 2013-2017 ve 2017-2023 yıllarını kapsamak üzere
iki kez güncellenmiştir. TOB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
yürütülen Tarımsal kuraklık eylem planı, ülkemizde olması muhtemel kuraklığın
etkilerini azaltmak üzere, alınması gereken tedbirler karşısında bütün kurum, kuruluş ve
su kullanıcılarının ortak tutum sergileyip, tedbirlerin uygulanması noktasında
tamamının katılımları ile tarımda kuraklıktan dolayı meydana gelecek olan problemleri
çözmeyi amaçlamaktadır. Eylem planı, sadece kuraklık olduğu yıllarda alınacak
önlemleri değil, normal şartlardaki alınacak önlemleri de içermektedir. Ayrıca
kuraklıktan etkilenebilirlik riski ve kuraklık kriz değerlendirme ve yöntemleri de eylem
planının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
3.1. Türkiye’de Kuraklık Yönetiminden Sorumlu Kurumlar
3.1.1. Ulusal Düzeyde Koordinasyon
Ülkemizde kuraklık konusunda doğrudan çalışan karar verici kurumlar ile
konuya dolaylı olarak katkı yapan, destek olan pek çok kurum ve kuruluş
bulunmaktadır. Yürütmenin en üst düzeyi olan Cumhurbaşkanlığına bağlı ulusal
düzeyde görev yapan bakanlıklardan Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı
merkez ve yerel kuruluşları kuraklık konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir.
Kurum ve kuruluşların kuraklık yönetimine dair görevleri, çalışma usul ve esaslarına
yetki veren yasal düzenlemeler Tablo 2’de yer almaktadır. Bu kurumların afet yönetimi
ile ilgili sorumlulukları hem afet öncesi hem de afet sonrasına ilişkindir (OSİB,2015).
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Tablo 2 Kuraklık Yönetiminden Sorumlu Kurullar ve Yetki Düzeyleri
DÜ

İLGİLİ KURUL

ZEY
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

UL
USAL



Havza Yönetimi Merkez Kurulu
Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu




İzleme erken uyarı ve tahmin komitesi
Risk değerlendirme komitesi
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu





Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
Havza Yönetimi Heyeti

HA
VZA

İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi
İL

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri



Koordinasyon Kurulu
Yönetim Merkezi

3.1.2. Havza Düzeyinde Koordinasyon
Kuraklık ve su kıtlığı etkilerinin azaltılması veya önlenmesi sorumluluğu taşıyan
afet yönetimi ile ilgili ulusal organizasyonlar: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
(SYKK), Havza Yönetim Heyeti Merkez Kurulu (HYMK), Tarımsal Kuraklık Yönetimi
Koordinasyon Kurulu (TKYKK) ile Afet ve acil durum hizmetleri koordinasyon
kurullarıdır. Su Yönetimi ile ilgili heyet ve kurullar Şekil 1’de verilmektedir.
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK)
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK), 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca; su
kaynaklarının bütüncül havza yönetimi anlayışı çerçevesinde korunması için gereken
tedbirleri belirlemek, etkili bir su yönetimi için sektörler arası koordinasyonu, işbirliğini
ve su yatırımlarının hızlandırılmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası belgelerde yer
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alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji, plan ve politika geliştirmek, havza
planlarında kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların
uygulanmasını değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak
üzere kurulmuştur.
SYKK, Tarım ve Orman Bakanı veya gerektiğinde Bakan Yardımcısı
başkanlığında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (yeni yapılanma
sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığından (yeni yapılanma sonrası
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) kurumları adına karar vermeye
yetkili üst düzey temsilcilerin, Su Yönetimi Genel Müdürü, Devlet Su İşleri (DSİ)
Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürü ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanının katılımıyla oluşturulur (OSİB,2015).
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
(Ankara-Merkez)
Havza Yönetimi Merkez Kurulu
(Ankara-Merkez)
Havza Yönetimi Heyeti
(Havzada)
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
(İllerde)

Şekil 1 Su Yönetimi ile İlgili Heyet ve Kurullar
Havza Yönetimi Merkez Kurulu (HYMK)
18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Havza Yönetimi
Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurullarının
Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ ile Havza Yönetim
Heyetleri (HYH) tarafından iletilen hususları görüşmek ve sonuca bağlamak, sonuca
bağlanmayan hususları Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna (SYKK) iletmek, Su
Yönetimi Koordinasyon Kurulunda alınan kararların havza ölçeğinde uygulanmasını
sağlamak ve takibini yapmak üzere Havza Yönetimi Merkez Kurulu (HYMK) teşkil
edilmiştir. 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan sayılı tebliğ
uyarınca havza koruma eylem planlarının, havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının
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hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi için, kurumlar arası koordinasyonun
sağlanması ve uygulamaların takibi maksadıyla kurulmuştur.
Havza Yönetimi Merkez Kurulu’na Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan
yardımcısı başkanlık eder. 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Havza Yönetimi Merkez Kurulu, Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su
Yönetimi Koordinasyon Kurullarının Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına

Şekil 2 Havza Yönetimi Merkez Kurulu Üyeleri

Dair Tebliğ gereğince Havza Yönetimi Merkez Kurulu (Şekil 2) teşkil edilmiş olup üye
listesi aşağıda verilmektedir.
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Havza Yönetimi Merkez Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasında kurumlar
arası koordinasyonu sağlamak ve uygulamaları takip etmek.
b) Su yönetimi ile ilgili ulusal seviyede problemleri gündeme getirerek, çözümü
için karar almak ve uygulamaların takibini yapmak.
c) Havza Yönetim heyetlerince iletilen hususları karara bağlamak, alınan
kararların uygulanması için ilgili kurumlara bildirmek ve uygulamaların takibini
yapmak.
ç) Karara bağlanamayan hususları Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna
sunmak.
d) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında gelişmeleri takip etmek ve
koordinasyonu sağlamak.
e) İçme-kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak olan içme-kullanma
suyu havza koruma planı çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve gelişmeleri takip
etmek.
f) Gerekli görülen durumlarda ilgili Havza Yönetim Heyeti Başkanını ve
beraberinde Havza Yönetim Heyeti üyesi veya üyelerini toplantılara davet etmek.
g) Havza yönetim planlarını Su Yönetimi Koordinasyon Kurulunun onayına
sunmak.
ğ) DSİ tarafından gündeme getirilen havzalar arası su transferi konularını karara
bağlanmak üzere Su Yönetimi Koordinasyon Kuruluna sunmak.
h) Ulusal Su Planını karara bağlanmak üzere Su Yönetimi Koordinasyon
Kuruluna sunmak ve gelişmeleri değerlendirmek.
Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu (TKYKK)
Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu (TKYKK) (Şekil 3),
09/07/2007 tarih ve 2007/12477 sayılı “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık
Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” uyarınca belirlenen
tarımsal kuraklık yönetimi organizasyon yapısı içerisinde oluşturulmuştur. TKYKK,
02/05/2012 tarih 3191 sayılı “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi
Çalışmaları

Hakkında

Karar”

uyarınca

yeniden

yapılandırılarak

çalışmalarını

sürdürmeye devam etmektedir.
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2018-2022 dönemlerini kapsayan ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
koordinatörlüğünde ülkemiz şartlarına uygun olarak “Türkiye Tarımsal Kuraklıkla
Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” hazırlanmış olup, uygulanmaktadır. Eylem planı,
sadece kuraklık olduğu yıllarda alınacak önlemleri değil, normal şartlardaki alınacak
önlemleri de içermektedir. Ayrıca kuraklıktan etkilenebilirlik riski ve kuraklık kriz
değerlendirme ve yöntemleri de eylem planının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Hazırlanan Eylem Planı çerçevesinde Tarımsal Kuraklık Yönetim Koordinasyon
Kurulu (TKYKK) oluşturulmuştur. Koordinasyon Kurulu Başkanlığını ise Bakanlığımız
Bakan Yardımcısı yapmaktadır. Kurul Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü,

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü,

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji
Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi
Genel

Müdürlüğü,

Çevre

ve

Şehircilik

Bakanlığı

Çevre

Yönetimi

Genel

Müdürlüklerinden oluşmaktadır.
TKYKK, “Tarımsal Kuraklık Yönetimi” konusunda en üst düzey karar organı
olup planın hazırlanması yanı sıra planın uygulamasını sağlamak, izlemek, denetlemek
ve alınan sonuçları değerlendirmek; karşılaşılacak mali, idari, teknik ve sosyal
konulardaki sorunları gidermekle sorumludur. Kurul ayrıca, kendisine bağlı Risk
Değerlendirme Komitesi’nden gelen rapor veya önerileri incelemek, kuraklık görülen
illerde tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planı kapsamında uygulama kararı almak ve
ihtiyaç duyulan kanun, yönetmelik ve diğer alt düzenlemelere ilişkin taslakları
hazırlamak ve önerilerde bulunmakla sorumludur.
Bakanlık düzeyinde oluşturulan bu kurulun altında merkezde “İzleme, Erken
Uyarı ve Tahmin Komitesi (İEUTK)”, “Risk değerlendirme Komitesi (RDK)” ve “Veri
Akış Birimi (VAB)”; illerde ise “Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri (TKİKM)”
oluşturulmuştur.
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Şekil 3 Tarımsal Kuraklık Yönetim Organizasyon Şeması
VAB, İEUTK’nce ihtiyaç duyulan ve istenilen verilerin ilgili kurum ve
kuruluşlardan temin edilmesi ve uygun biçimde sunulmasından sorumludur. İstenen
verileri sağlayacak rasat istasyonları bulunmaması durumunda, istenilen rasatları
sağlayacak

altyapının,

işin

aciliyeti

dikkate

alınarak

oluşturulması

ile

görevlendirilmiştir.
İEUTK, kamu kurum ve kuruluşlarından ilgili envanter ve rasat bilgilerini
sürekli alarak toplanan bilgileri değerlendirmek; uyarı ve tahminlerini risk
değerlendirme komitesine sunmakla görevlidir.
RDK, İEUTK’nden gelen verileri değerlendirmek, risk analizi yapmak, risk
analiz sonuçlarına göre eylem raporunu hazırlamak ve TKYKK’na sunmakla görevlidir.
İhtiyaçlara göre uzmanlardan oluşan çalışma gurupları (ÇG) oluşturularak karar
vericilerin kararlarına yön verecek raporları hazırlar. ÇG hazırladıkları raporları
RDK’na sunar ve bunlara bağlı olarak çalışır.
TKİKM’leri, TKYKK kararlarını uygulamak; TAKMÜSEP’e uygun “İl
Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP)”nı hazırlamak ve uygulamak; il arazi varlığı
ve su kaynakları ve iklim ile ilgili verileri hazırlamak ve güncelleştirmek; ve, kuraklıkla
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mücadele eylemine yönelik, olağan ve olağanüstü koşullar için mali kaynaklarını
belirleyerek mahalli bütçe kapsamına almakla görevlendirilmiştir (OSİB,2015).
Afet ve Acil Durum Hizmetleri Ulusal Koordinasyonu
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve
afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken
faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin
uygulanması amacıyla 29/5/2009 tarih ve 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetmeliği
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” uyarınca T.C. Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. AFAD’ın görev ve yetkileri,
15/07/2018 tarihinde yayımlanan 4 No.lu Bakanlıklarla Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatları Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin 30 ila 56’ncı maddeleri arasında belirlenmiştir.
Kararnamede AFAD’ın görevleri “afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya
ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli
önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve risk azaltma,
olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yurt
içinde ve yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile
bu

konularda

politika

önerilerinin

geliştirilmesi

ve

uygulanması”

şeklinde

özetlenmektedir.
Kararname ile AFAD; görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları,
üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil
toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu
sağlamakla yetkilendirilmiştir.
29/5/2009 tarih ve 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” uyarınca merkez teşkilatı olarak: Afet ve Acil
Durum Yüksek Kurulu ve Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AADKK)
kurulmuştur. Yerelde ise İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu, İl afet ve acil
durum yönetim merkezi ve İlçe afet ve acil durum yönetim merkezi görev yaparlar.
Kurulların görev ve sorumlulukları, 18/12/2013 tarih ve 2013/5703 sayılı “Afet ve Acil
Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” çerçevesinde belirlenmiştir (OSİB,2015) ve
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bu Kanunun adı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 62 nci maddesiyle “Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun” şekilde
değiştirilmiştir. 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 32 nci
maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 54 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmış olan “Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri İle İl
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile sorumlu kuruluşlar Birlik Müdürlükleri ve İl
Ekipleri olarak tanımlanmıştır.
Birlik Müdürlükleri ve İl Ekipleri
Birlik müdürlükleri ve il ekiplerinin kadro işlemleri; 17/12/2009 tarihli ve 27435
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil
Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Birlik müdürlükleri ve il ekiplerinin görevleri; Yurt içi ve yurt dışında meydana
gelen afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerini yürütmek, afet ve acil
durumlarda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri teknolojik
kirlenmelerin tespit, teşhis ve arındırma hizmetlerini yürütmek, Ulusal yardım ve
uluslararası insani yardım faaliyetlerine katılmak, Yurt dışı ve yurt içinden arama ve
kurtarma faaliyetlerine katılan askeri, kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşları arama ve kurtarma ekiplerinin olay yeri koordinasyonunu yapmak, arama ve
kurtarma hizmetlerinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilere yönelik arama ve
kurtarma eğitimlerini planlamak ve yapmak, ilinde ve sorumluluk bölgesinde planlanan
arama ve kurtarma tatbikatlarına katılmak, görev verilmesi halinde yurt dışında
yapılacak eğitim ve tatbikatlara katılmak, arama, kurtarma ve insani yardım konularında
yapılacak eğitimlerin tatbiki bölümlerine imkânlar ölçüsünde yardımcı olmak, afet ve
acil durum hallerinde olay yerine hızlı bir şekilde ulaşabilmek için haberleşme,
toplanma, yükleme ve intikal tatbikatları yapmak, katıldıkları görevlere ilişkin belge ve
rapor hazırlamak, gerçekleştirilen arama ve kurtarma faaliyetleriyle ilgili bilgileri
İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

44

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT
ÇALIŞMA GRUBU

Başkanlıkça altyapısı oluşturulan veri tabanına girmek, Türkiye Afet Müdahale Planı
kapsamında hazırlanan yerel düzey arama ve kurtarma çalışma grubu planını hazırlamak
ve uygulamak, sıralı amirleri tarafından görev alanına giren konularda verilecek diğer
görevleri yapmaktır.

İl Düzeyinde Koordinasyon
Kuraklık ve su kıtlığı etkilerinin azaltılması veya önlenmesi sorumluluğu taşıyan
afet yönetimi ile ilgili il düzeyinde örgütlenen yerel organizasyonlar: İl Su Yönetimi
Koordinasyon Kurulu, Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri ve İl Afet ve Acil Durum
Koordinasyon Kurulu’dur.
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları (İSYKK) (Şekil 4), 10/7/2018 tarihli ve
30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 421 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
ve (g) bentleri ile 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği
uyarınca İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları oluşturulmuştur.
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları’nın görevleri Bakanlıkça hazırlanacak
havza, taşkın ve kuraklık yönetim planları için gerekli katkıları sağlamak, havza koruma
eylem planları, havza, taşkın ve kuraklık yönetim planlarının il bazında uygulanmasını
sağlamak, içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların
takibini yapmak ve hazırlanan özel hükümlerin il bazında uygulanmasını sağlamaktır.
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları, görevlendireceği vali yardımcısı
başkanlığında, büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkanı ve su ve kanalizasyon
idaresi genel müdürü; illerde ise il belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü,
Kalkınma Ajansı ve İLBANK A.Ş.’nin ildeki en üst düzey temsilcileri; Bakanlık İl
Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, İl Sağlık
Müdürü, İl Afet ve Acil Durum Müdürü ile kurul başkanı tarafından belirlenen
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üniversite ve sulama birliklerinin en fazla ikişer temsilcisinden oluşur. İSYKK’nca
gündem konusuna bağlı olarak gerek duyulduğu takdirde; özel sektör temsilcisi, sulama
kooperatifleri temsilcisi, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründen birer temsilci, elektrik
üretim santral yetkililerinin temsilcisi, özel sektör hidroelektrik santral temsilcisi,
üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile diğer uzmanlar oy hakkı olmaksızın
Kurula davet edilebilir (OSİB,2015).
İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başkanı
(Vali veya Vali Yrd.)

Sekretarya
(DSİ Bölge/Şube Müdürlüğü)

İl Belediye Başkanı
(Büyükşehir değilse)

İl Özel İdaresi
Genel Sekreteri /
İl Genel Meclis
Başkanı

İl Bilim Sanayi
Teknoloji Müdürü

İl Tarım ve Orman
Müdürü

İl Afet ve Acil
Durum Müdürü

Enerji ve Tabii
Kayn. Bakanlığı

(ildeki en üst düzey
temsilcisi)

İl Sanayi ve Ticaret
Odası Başkanı

DSİ, OGM, MGM
ve KYGM (ildeki en
üst düzey temsilcisi)

(Büyükşehir değilse)

Su & Kanalizasyon
İdaresi Genel Müd.

İl Kültür ve Turizm
Müdürü

İLBANK A.Ş.

Kalkınma Ajansı

(ildeki en üst düzey
temsilcisi)

(ildeki en üst düzey
temsilcisi)

Sulama Birlikleri
Temsilcileri

Mülga İl Taşkın
Koordinasyon
Kurulu Diğer
Üyeleri

(Büyükşehir ise)

İl Çevre ve
Şehircilik Müdürü

İl Halk Sağlığı
Müdürü

Şekil 4 İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi
Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri (TKİKM), 09/07/2007 tarih ve 2007/12477
sayılı “Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Karar” uyarınca belirlenen tarımsal kuraklık yönetimi
organizasyon yapısı içerisinde oluşturulmuştur. TKİKM, 02/05/2012 tarih 3191 sayılı
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“Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Karar”
uyarınca yeniden yapılandırılarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.
Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezleri’nin görev ve sorumlulukları, 18/08/2012
tarih ve 2008/28388 sayılı “Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usül ve
Esaslarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde belirlenmiştir. TKİKM’nin görevleri:
-

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu (TKYKK) kararlarını
uygulamak,

-

İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (TAKEP) hazırlamak ve uygulamak,

-

İl arazi varlığı ve su kaynakları envanterini hazırlamak ve güncellemek,

-

Kuraklık eylemine yönelik acil eylem ve acil olmayan koşullar için mali
kaynaklarını belirleyerek, mahalli bütçe kapsamına almak,

-

Acil eylem planı uygulamasında ihtiyaç-harcama bütçesini çıkararak ödenek
talebinde bulunmaktır.

TKİKM, vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, ilgili
bakanlıkların il temsilcileri, ilgili bakanlıklara bağlı genel müdürlerin taşra temsilicileri,
il sağlık müdürü, valinin uygun göreceği ilçe kaymakamları, il özel idare temsilcisi,
büyükşehir veya il belediyesi temsilcisi, ilçe belediye başkanları, üniversite temsilcisi,
ziraat odası başkanı ile, içmesuyu ve sulama birlikleri temsilcileri ile sulama kooperatif
başkanları ve diğer sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşmaktadır.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (İAADM)
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (İAADM), 29/5/2009 tarih ve 5902 sayılı
“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”
uyarınca, illerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri
kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin
yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. İAADM’nün görev ve sorumlulukları:
-

İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek,

-

Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile
kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve
uygulamak,

-

İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek,
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-

Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek,

-

Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,

-

Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile
ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,

-

İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak,

-

Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın
barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda,
araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek,

-

İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma
hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek,

-

Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,

-

İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak,

-

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve
arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.
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Türkiye’de Kuraklık Konusu İle İlgili Oluşturulmuş Mevzuat
Türkiye’de Kuraklıkla ilgili oluşturulan mevzuatla ilgili detaylı bilgi Tablo 3’te
verilmektedir.
Tablo 0 Kuraklık konusu ile ilgili kanunlar ve kanun hükmünde kararnameler
(OSİB, 2016)
Sıra
No
1

Adı

2

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1
No’lu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

3

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

4

Orman Kanunu

5

Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

6

Yeraltı Suları Hakkında Kanun

7

Tabii Afetlerden Zarar Gören
Çiftçilere Yapılacak Yardımlar
Hakkında kanun

8

İstanbul Su veKanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun

9

Çevre Kanunu

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

Yayımlandığı Resmî
Gazete
1 Nolu
Tarih: 10/7/2018
Cumhurbaşkanlığı Sayı: 30474
Kararnamesi
1593
Tarih :6/5/1930
Sayı : 1489
Kabul Tarihi :
24/4/1930
4 Nolu
Tarih: 15/7/2018
Cumhurbaşkanlığı Sayı: 30479
Kararnamesi
6831
Tarih:08.09.1956
Sayı: 9402
Kabul Tarihi:
31.08.1956
7269
Tarih: 25/5/1959
Sayı: 10213
Kabul Tarihi :
15/5/1959
167
Tarih: 23/12/1960
Sayı: 10688
Kabul Tarihi :
16/12/1960
2090
Tarih:5/7/1977
Sayı: 15987
Kabul Tarihi:
20/6/1977
2560
Tarih : 23/11/1981
Sayı : 17523
Kabul Tarihi:
20/11/1981
2872
Tarih : 11.08.1983
Sayı : 18132
Kabul Tarihi:
09.08.1983
No
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10

İmar Kanunu

11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

12

Tabii Afet Nedeniyle Meydana
Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair
Kanun
Büyükşehir Belediyesi Kanunu

13

14
Türk Ceza Kanunu
15

İl Özel İdaresi Kanunu

16

Kabahatler Kanunu

17

Tarım Sigortaları Kanunu

18

Belediye Kanunu

19

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı
Kanunu

20

Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun

3194

Tarih : 9/5/1985
Sayı : 18749
Kabul Tarihi : 3/5/1985
4 Nolu
Tarih: 15/7/2018
Cumhurbaşkanlığı Sayı: 30479
Kararnamesi
4123
Tarih : 25/7/1995
Sayı: 22354
Kabul Tarihi :
23/7/1995
5216
Tarih : 23/7/2004
Sayı :25531
Kabul Tarihi:
10.07.2004
5237
Tarih: 12/10/2004
Sayı: 25611
Kabul Tarihi:
26.09.2004
5302
Tarih: 4/3/2005
Sayı : 25745
Kabul Tarihi :
22/2/2005
5326
Tarih: 31/3/2005
Sayı : 25772
Kabul Tarihi:
30/3/2005
5363
Tarih: 21/06/2005
Sayı : 25852
Kabul Tarihi:
14/06/2005
5393
Tarih: 13/7/2005
Sayı : 25874
Kabul Tarihi: 3/7/2005
5403
Tarih: 19/07/2005
Sayı : 25880
Kabul Tarihi:
03.07.2005
5902
Tarih: 17/6/2009
Sayı : 27261
Kabul Tarihi :
29/5/2009
5442

21
İl İdaresi Kanunu
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Tarih:
18/6/1949, Sayı: 7236
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Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Kabul Tarihi:
10/6/1949
Tarih: 31 /5/2012
Sayı : 28309
Kabul Tarihi:
16/5/2012

6306

Yönetmelik ve Diğer Mevzuat
Sıra
Adı
No
Afetlerin Genel Hayata Etkiliğine İlişkin
1
Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

No

Yayımlandığı Resmî
Gazete
Tarih: 22/09/1968
Sayı: 13007

2

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve
Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

Tarih: 08/5/1988
Sayı: 19808

3

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik

Tarih: 22/09/2005
Sayı: 25944

4

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu
Uygulama Yönetmeliği

Tarih: 15/12/2005
Sayı : 26024

5

İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Tarih: 2/12/2007
Sayı : 26718

6

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya
Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik

Tarih: 7/4/2012
Sayı : 28257

7

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık
Yönetiminin Çalışmaları Hakkında Bakanlar
Kurulu Kararı

8

Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Jeolojik Etüt Raporları (Afet-Etüt) ile Plana 2013/8
Esas Jeolojik, -Jeoteknik ve Mikrobölgeleme
Etüt Raporlarının düzenlenmesi ve onay
işlemleri ile ilgili Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının Genelgesi

Tarih :6/6/2012
Sayı : 2012/3191
Resmi Gazete
Sayısı:28315
Tarih :18/8/2012
Sayı : 28388
Tarih : 20/03/2013

9

10

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

11

İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

Tarih :4/4/2014
Sayı : 28962
Tarih :8/5/2015
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12

13

14

Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü,
Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ
İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki
Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik
Usuller Tebliği
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

Sayı : 28994
Tarih :20/5/2015
Sayı : 29361
Tarih :16/7/2015
Sayı : 29418
Tarih: 31.12.2004
Sayı: 25687
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4. KURAKLIK YÖNETİM PLANLARI
Kuraklık diğer doğal afetlerden çok farklıdır. Birçok doğal afetin aksine kuraklık
yavaş gelişim gösterir, bu nedenle “ağır çekim afet” veya “sessiz afet” olarak
tanımlanabilir. Kuraklık, gizli belirtiler ile ortaya çıkmakta olup ekseriyetle ortalama bir
vatandaş için fark edilebilir değildir; ancak bu belirtiler kuraklık konusunda ihtisas
sahibi uzmanlar tarafından tanımlanabilecek niteliktedir. Kuraklık yönetiminde risk ve
kriz yönetimi bakış açıları detaylı olarak Şekil 5’te verilmektedir.
Kuraklığa
Hazırlık

Etki
azaltımı

Tahmin ve
Erken
Uyarı

Risk Yönetimi

Kuraklık

Yeniden
Yapılandır
ma

Kriz Yönetimi

İyileştirme

Etki
Analizi
Acil
Müdahale

Şekil 5 Risk Yönetimi ve Kriz Yönetimi
Havzaların üretim kaynakları, sosyo ekonomisi ve ekosistemi uzun süreli
kuraklık koşullarına karşı hassas olup kuraklık etkileri, kuraklığın nerede meydana
geldiğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Havzada kuraklık koşullarının erken
tespiti ve etkili müdahalesi azami derecede gerekli ve önemlidir.
Kuraklık Yönetim Planı, havza sınırları içerisinde yaşanabilecek farklı
şiddetlerdeki kuraklık koşullarında kısa veya uzun vadeli olumsuz etkileri azaltmak için
etkili ve sistematik bir çerçeve oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır (OSİB, 2015).
4.1. Kuraklık Yönetim Planının Bileşenleri
Kuraklık Yönetim Planı kapsamında havzanın kuraklık hassasiyeti belirlenerek
havza su bütçesi ve iklim değişikliğine bağlı olarak su kaynaklarında beklenen
İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
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muhtemel değişiklikler ortaya konur; sektörel su kullanımının kapsamlı değerlendirmesi
ile kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için kuraklık öncesinde, esnasında ve
sonrasında su kaynaklarının optimum kullanımını ve tasarrufunu sağlayacak çevresel
hedefleri de dikkate alan önlemlerin belirlendiği eylem planı hazırlanır ve model
yönetim çerçevesi oluşturulur. Kuraklık Yönetim Planı kapsamında verilen iş adımları
Şekil 6’da verilmektedir.

Kuraklık
Analizleri
Kuraklık
İndis,
İndikatör ve
Eşik
Değerleri

Su
Potansiyeli
ve
Değişiminin
Belirlenmesi

Kuraklık
Risk Haritası

Sektörel
Etkilenebilirl
ik Analizleri

Kuraklık
Yönetim
Planı

Kuraklık
Veri Tabanı
ve WEB
Uygulaması

Şekil 6 Kuraklık Yönetim Planı kapsamında verilen iş adımları

Karmaşık bir süreç olan kuraklığı belirlemek ve nitelendirmek için, çok sayıda
klimatolojik, meteorolojik ya da hidrolojik indikatör ve indis kullanılmaktadır. Kuraklık
indisleri, kurak koşulların ortaya çıkışını ve gelişimini çok açık bir biçimde
tanımlayabilmektedir.
İndikatör, verilerin halkın ve karar vericilerin kullanması ve yorumlaması
amacıyla ilişkili bilgiye dönüşmesinde önemli rol oynayan bir araçtır. İndikatörler
çeşitli istatistik ve çözümlemeler aracılığıyla, bir konu, olay, problem ve sürece ilişkin
var olan veri, koşul, özellik ve eğilimlerin kolay ve doğru bir biçimde karar vermede
kullanılabilir bir bileşimini sağlar.
Başka bir deyişle, bir indikatör, bu örnekten de açıkça görüldüğü gibi, ham bir
ölçüm verisini bir sorunu çözme, bir olayı önleme ve ona karşı önceden önlem almak
konularında karar verme süreçlerine ve karar vericilere doğrudan kullanacakları bir
bilgiye ya da bilgi topluluğuna dönüştürerek veriye değer kazandırır.
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İndikatörler iyi düşünülmüş ve düzenlenmiştir; çölleşme ve ekolojiden
ekonomiye ve sağlığa kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. İndikatörler,
sektör düzeyinde olduğu kadar küresel, bölgesel, ulusal, yöresel ya da yerel düzeylerde
de kullanılabilir.
Genel olarak kuraklık göstergeleri (indikatör) aşağıda verilenleri içerir:
-

İklim değişkenleri (ör. yağış, hava sıcaklığı, bağıl nem, buharlaşma,
evapotranspirasyon, güneş ışınımı, güneşlenme, rüzgar, vb.),
Hazne, göl ve baraj seviyeleri,
Toprak nemi (tarla kapasitesi, toprak su tutma kapasitesi ya da yarayışlı
toprak su içeriği, vb.)
Yeraltı suyu (akifer seviyeleri, vb.),
Kar örtüsü ve kalınlığı,
Akarsu akımı,
Vejetasyon,
Mevsimlik ve uzun süreli model öngörüleri, vb.
Kuraklık göstergeleri, tüm kuraklık çeşitlerini tanımlamak için kullanılabilir:

Meteorolojik Kuraklık: Normal yağış koşullarından negatif sapma;
Hidrolojik Kuraklık: Normal hidrolojik koşullardan negatif sapma;
Tarımsal Kuraklık: Ürünün büyümesi için gerekli olan normal toprak nemi
koşullarından negatif sapma;
Sosyoekonomik Kuraklık: Toplumsal gereksinimleri karşılamada kullanılan su
varlığının normal düzeyinden negatif sapması ya da normal düzeyinin altına inmesi.
Bir indis, bir doğal olaya ve sürece ya da sosyoekonomik etkinliğe ilişkin olarak
toplanan bir grup veriyi tek bir temel sayıda özetleyen istatistiksel araç ya da değerdir.
Bu yüzden, bir indis bazen ölçeklendirilmiş bir birleşik değişken olarak da
tanımlanabilir. Klimatoloji açısından, bir kuraklık olayının şiddetini ve süresini
niceliksel olarak belirleyen standartlaştırılmış ya da normalleştirilmiş yağış, kuraklık ya
da yağış etkinliği indisleri; insanların sıcak ya da soğuk, nemli ya da kuru koşulları
hangi ölçüde hissettiklerinin olabildiğince nesnel olarak belirlenmesi için niceliksel bir
ölçü koyan iklimsel insan rahatlığı (konfor) indisleri, konuya ilişkin başlıca örnekleri
oluşturur. Her indisin kendine özgü ve belirli bir bilimsel, teknik ve/ya da uygulama
amacıyla geliştirilmiş olan hesaplama metodolojisi vardır ve indisler çoğunlukla bir
temel değere göre oluşan değişiklikler açısından açıklanır.
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İklim değişikliği ve değişkenliği ile kuraklık ve aridite konulu çalışmalarda, bir
temel değer, normalleştirilmiş dizilerde sıfır (0) ya da tanımlanmış bir normalin
altındaki ve üstündeki indis değerleri, ayrıca kendi içerisinde çeşitli kuvvet, büyüklük
ya da şiddet sınıflarına ayrılarak, değişikliklerin (ör. aşırı kurak ve aşırı yağışlı koşullar)
belirlenmesi ve izlenmesi amaçlarıyla da kullanılabilir.
Geçen yüzyıldan günümüze değin, nüfus artışı, iklim değişmeleri, orman
alanlarındaki azalma, çevre kirliliğindeki artış, kuraklık, çölleşme, fırtına, sel ve taşkın
gibi afetlerdeki artışlar, dünyamızı tehdit eden en önemli etmen ve olaylardır.
Kuraklık afetinin çevresel boyutunun yanında, ekonomik ve toplumsal boyutları
da vardır. Toplumların ekonomisi, sağlığı, psikolojisi ve ticareti kuraklıkla doğrudan
ilişkilidir. Kuraklıklar dünyada etkisini gittikçe arttırmasına karşın, henüz tam
anlaşılmamış ve etkileri yeterince değerlendirilmemiştir. Bu nedenle kuraklığın kesin
bir tanımı da yapılamamıştır. Yapılan tanımlar daha çok mesleklere, uygulama
alanlarına, ülkelere ve hatta iklim bölgelerine göre oluşmuştur. Başka bir deyişle her
meslek, ülke ya da kuruluş kuraklığı kendi açısından değerlendirmiş ve tanımlamıştır.
En yaygın kuraklık tanımlamaları, meteorolojik, hidrolojik, tarımsaldır. Bunları
atmosferik, klimatolojik, coğrafi ya da endüstriyel, ormancılık ve orman yangınları,
enerji üretimi, su kaynakları, denizcilik, mesire yerleri gibi diğer tanımlamalar
izlemektedir. Fiziki Coğrafyacı, Klimatolog ve Meteorologlar, yağış, sıcaklık, nem,
buharlaşma, buharlaşma-terleme, radyasyon şiddeti vb. büyüklükler açısından; su
kaynakları mühendisleri; akarsular, yeraltı suları, su biriktirme hazneleri, göller
açısından; tarımcılar; bitkisel ve hayvansal üretim açısından; Coğrafyacılar ve
Ekonomistler ise insanların yaşamı açısından kuraklığı incelemiş ve incelemektedir.
Kuraklık çalışmalarında özellikle beklenen kuraklığın süresi, büyüklüğü ve
yineleme aralığını bilmek gereklidir. Bu nedenle kuraklık süresi, şiddeti/büyüklüğü ve
kapladığı alan (coğrafi etki alanı ve dağılış desenleri, vb.) gibi kuraklık özelliklerinin
net olarak belirlenmesi ve bunlar dikkate alınarak gerekli çalışmaların planlanarak
yapılması son derece önemlidir. Kuraklık uzun süreli, geniş alanlı ve şiddetli olduğunda
klimatolojik kökenli bir doğal afet olarak kabul edilir. Bu tür kuraklıklar tarım, orman
ve hayvancılığı, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını, sucul ekosistemi çok olumsuz
etkiler. Türkiye’de tarım sektörü, kuraklıktan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.
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Kuraklığın frekans, şiddet, süre ve etki alanı en önemli niteliklerini oluştururken,
en önemli özellikleri ise başlangıç ve bitişinin belirsiz oluşu, kümülatif artması, aynı
anda birden fazla kaynağa etki etmesi, ekonomik boyutunun yüksek olması şeklinde
sıralanabilir. Klimatolojik kuraklık (arid ya da kurak bölge ve yaz kuraklığı) ayrı
tutulmak üzere, yeryüzünün tüm iklim bölgelerinde ve yılın her zamanında oluşabilen
kuraklık olayları, son yıllarda aşağıda verilen dört başlık altında ele alınmaktadır.
-

Meteorolojik Kuraklık

-

Tarımsal Kuraklık

-

Hidrolojik Kuraklık

-

Sosyo-ekonomik Kuraklık

Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıklar, hem kuraklığın şiddeti ve süresi
arttıkça ve sistemin (tarım, enerji, ekolojik, kentsel ve sosyoekonomik, vb.) kuraklığa
karşı açık olma ve etkilenme düzeyi yükseldikçe, hem de kuraklık risk yönetimi ve
kuraklık yönetimi planlarının bulunmaması ya da bulunsa bile iyi çalışmaması
durumunda, sonuçları açısından sosyoekonomik kuraklığa dönüşebilmektedir.
Kuraklık indis, indikatör ve eşik değerleri, kuraklık koşullarının başlangıcını
saptamak, kuraklık olaylarını ölçmek, izlemek ve kuraklık afetinin büyüklüğünü
saptamak açısından önemlidir. Kuraklık yönetiminde kullanılan Temel İndisler, İşlevleri
ve Kullanım Alanları Tablo 4’te verilmektedir.
Bir yöreye uygun kuraklık indisi, yörenin jeomorfolojik, klimatolojik, hidrolojik,
ekolojik ve toprak özellikleri ile etkili olan kuraklığın türüne ve ekonomik etkinliğin
çeşidine göre seçilebilmektedir. Bazı indisler izleme açısından, bazıları ise tarihsel
kuraklık olaylarının çözümlenmesi açısından daha uygun olmaktadır. Bu nedenle
birbirlerine göre bazı üstünlükleri ve zayıf yönleri bulunan birkaç indisi ya da
göstergeyi

birlikte

kullanmak,

kuraklığın

nitelendirilmesi

ve

sonuçlarının

karşılaştırılması açısından daha yararlı olmaktadır. Kuraklık yönetiminde kullanılan
Temel İndisler, İşlevleri ve Kullanım Alanları Tablo 4’te verilmektedir.
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Meteorolojik
kuraklık
Tarımsal
kuraklık
Hidrolojik
kuraklık
Klimatolojik
kuraklık
Agrohidroloj
ik çalışmalar
İklim
değişikliği
senaryoları
Tarihsel
çözümlemele
rRisk
çözümlemele
ri
İzleme,
öngörü

Tablo 0 Temel İndisler, İşlevleri ve Kullanım Alanları

İndis

Normal Yağışın
Yüzdesi (PNI)
Standartlaştırılmış
Yağış İndisi (SPI)
Palmer Kuraklık
Şiddet İndisi
(PDSI)
Palmer Hidrolojik
Kuraklık İndisi
(PDHI)
Palmer Nem
Anomali İndisi
(ZNDX)

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

Aydeniz İndisi

*

Erinç Kuraklık
İndisi (Im)
Aridite İndisi (AI)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Yönetim planı hazırlama kapsamında, klimatolojik, meteorolojik, hidrolojik ve
tarımsal kuraklık türleri için ulusal ve uluslararası ülke uygulamalarında, projelerinde ve
hakemli bilimsel çalışmalarda kabul görmüş aridite ve kuraklık indisleri ve
indikatörlerinden havza koşullarına uygun olanları belirlenir. Ayrıca, havzada
yaşanması olası kuraklık olaylarını ve su kıtlığını belirlemek, değerlendirmek, izlemek
ve öngörmek için gerekli olabilecek başlıca indikatör ve indislerin eşik değerleri
oluşturulur (OSİB, 2015)..
Su Bütçesi
Kuraklık nedeniyle yağış ve sıcaklık değişimlerinden en çok etkilenecek
hidrolojik süreçlerin başında akarsu akımları gelmektedir. Bu nedenle muhtemel bir
kuraklığın havzanın su potansiyelinde önemli değişimlere neden olması beklenen bir
sonuçtur. Havza su potansiyelinin değişmesi ise özellikle bu havzada yer alan içmeİklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
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kullanma suyu ve sulama barajlarının arz sürekliliklerinde önemli sıkıntılar ortaya
çıkaracaktır. Geçmiş yıllarda, farklı akım koşulları altındaki gözlemlere dayalı olarak
planlanan ve inşa edilen barajlar, iklim değişikliği nedeniyle değişen yeni akım
koşullarında, planlandıkları esaslar dâhilinde işletilemeyecek, planlanan arz değerlerine
ulaşamayacaklardır. Bu nedenle, kuraklığın neden olacağı değişimlerin önceden
kestirilip, su potansiyellerindeki belirsizliğin açıklanması büyük önem taşımaktadır.
Aksi takdirde, söz konusu tehdide ilişkin alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve boyutları
yeterince doğru belirlenemeyecektir (OSİB, 2015).
Modelleme
İklim değişikliğinin yerel ölçekteki etkilerinin belirlenebilmesi için iklim
modellerinin kaba tahminlerini yerel ölçeğe indirgeyen yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Literatürde dinamik ve istatistiksel olmak üzere iki çeşit ölçek indirgeme yöntemi
bulunmaktadır.
Kullanılan küresel modeller, MPI-ESM-MR Max Planck Meteoroloji Enstitüsü
(Almanya), HadGEM2-ES Met-Office Hadley Centre (İngiltere) ve GFDL-ESM2M
NOAA Jeofiziksel Akışkan Dinamiği Laboratuvarı (ABD) tarafından geliştirilen genel
dolaşım modelleridir. Bu küresel modeller daha önce başta Abdus Salam Uluslararası
Teorik Fizik Merkezi Yer Bilimleri Fizik Bölümü (ICTP) olmak üzere Bölgesel İklim
Modelleri yapan merkezler tarafından test edilmiş ve içinde bulunduğumuz coğrafyada
en doğru model sonuçları ürettikleri görülmüştür.
Dinamik ölçek indirgeme, bölgesel ölçekte çalışan fiziksel iklim modellerine
(Regional Climate Model) dayalı çalışmaları kapsamaktadır. Bu modeller, başlangıç ve
sınır koşullarını küresel ölçekli model çıktılarından almakta ve topografya özelliklerinin
de yansıtıldığı daha yüksek çözünürlüklerde çalıştırılabilmektedir (Crane ve Hewitson,
1998; Mearns ve ark., 1999). Böylece orografik yağışlar (Frei ve ark., 2003), ekstrem
süreçler ve bölgesel ölçekteki iklimsel anormaliler bölgesel iklim modelleri ile dikkate
alınabilmektedir. Ancak bu modellerde başlangıç ve sınır koşulları olarak küresel
ölçekli modellerin çıktıları esas alındığından tahminler taraflı olmakta ve belirsizlikler
küresel ölçekli modellerden gelen belirsizliklerle daha da artmaktadır . Bu türden
modellerin uygulanabilmesi, kurulumu ve performanslarının test edilmesi için uzun ve
zahmetli çalışmalar gerekmektedir.
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Çok değişkenli doğrusal-doğrusal olmayan regresyon tipleri, yapay sinir ağları
algoritmaları (YSA), destek vektör makineleri (DVM), asal bileşenler (principal
components) analizi, kanonik korelasyon analizleri (canonical correlation) ve
gereksizlik (redundacy) indeksi gibi birçok ölçek indirgeme yöntemi bu kapsamda ele
alınmaktadır (OSİB, 2015).
Sektörel Etkilenebilirlik
Etkilenebilirlik (zaafiyet, kırılganlık, hassasiyet) Analizi (İng: Vulnerability
Assessment), karar vericilerin dikkatini kuraklık gibi tetikleyici bir olay (doğal afet)
neticesinde oluşan/oluşabilecek olumsuz etkilerin analizi (İng: Impact Assessment)
yerine zaafiyeti oluşturan sebeplere odaklanarak etki değerlendirmesi analizinin
sonuçları ile etkileri azaltacak önlemlerin belirlenmesinde köprü oluşturması amacıyla
geliştirilen yenilikçi bir analiz yöntemidir.
Meteorolojik ve hidrolojik süreçlerdeki değişimlere bağlı olarak oluşan kuraklık
olayının oluşturduğu tehdit, halkın, üretim kaynaklarının, sosyo-ekonomik yaşamın ve
ekosistemin üzerine baskı oluşturmakta ve kuraklığın meydana geldiği yörenin
özelliklerine bağlı olarak fiziksel koşullar bir noktadan (1) başka bir noktaya (2)
gelecektir. Bu koşullar arasındaki farkın incelenmesi (ör: bitkisel üretim verimlerindeki
azalma, yeraltısuyu seviyelerindeki düşüş, yüzey akışlarındaki eksile gibi) “Kuraklık
Etki Analizi” olarak adlandırılmaktadır. Kuraklık Etkilenebilirlik Analizi ise, oluşan
olumsuz etkilerin analizi yerine zaafiyeti oluşturan sebeplere odaklanmakta; temel
olarak yörenin kuraklığa karşı direncini ve kuraklık koşullarına uyum kapasitelerini
araştırmaktadır. Etki analizi ile etkilenebilirlik analizi, birbirine benzemek ile
birbirinden farklı yanları da bulunmaktadır. Etki Analizi ile Etkilenebilirlik Analizi
arasındaki farkın gösterimi Şekil 6’da verilmektedir.
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Şekil 6 Etki Analizi ile Etkilenebilirlik Arasındaki Farkın Gösterimi
Tehdit, müdahale edilemeyen meteorolojik veya hidrolojik süreçlerdeki
değişime (ör: iklim değişikliği) bağlı taşkın veya kuraklık gibi harici bir etkendir.
Tehdidin şiddeti (PNI, SPI, PDSI gibi indislerle belirlenen büyüklükler), süresi (etkili
kısa [6-8 ay], orta-uzun [9-15 ay], çok uzun [16-24 ay], aşırı uzun [>24 ay]), kuraklığın
etki ettiği alanın büyüklüğü tehdidin gibi ölçülebilir boyutlarıdır.
Hassasiyet, kuraklığın meydana geldiği yöreye bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Klimatolojik olarak sulak/kurak koşullar normal dağılıma benzer bir
özellik göstermekte; normal koşullar zamanın büyük bir bölümünde görülürken hafif,
orta, şiddetli ve çok şiddetli kuraklıklar giderek azalan zaman dilimlerinde
görülmektedir. Bir başka deyişle kuraklık şiddeti arttırça tekerrür süresi de artmaktadır.
Ancak bazı yöreler, klimatolojik özellikleri (hassasiyetleri) sebebiyle çok hızlı bir
biçimde kuraklık koşulları şiddetlenebilmekte; hafif ve orta şiddetli kuraklık koşulları
yaşanmadan şiddetli kuraklık koşulları baş gösterebilmektedir.
Muhtemel Etkiler, kuraklık tehdidi ve yörenin kuraklık hassasiyetine bağlı
olarak oluşan etkilerdir. Bu etkiler, meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıklara
sebep olmakta, buna bağlı olarak özellikle kuru tarım alanlarında bitkisel üretim
verimlerinde önemli azalmalar, yüzey akışlarında eksiklik, baraj doluluk oranlarında
düşüklük, yüzeysel sulama ile sulanan sulu tarım alanlarında tarımsal su açığı,
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yeraltısuyu

sulamalarında

ise

yeraltısuyu

seviyelerinde

hızlı

düşüşler

ile

karşılaşılmaktadır.
Uyum Kabiliyeti ise, kuraklık etkilerine karşı alınan önlemlerle oluşturulan
kapasitedir. Yasal mevzuat, kurumsal yapı, yörenin sosyal yapısı ve kuraklık algısı,
yörenin teknolojik altyapısı ve ekonomik yeterliliği kuraklık baskılarına karşı uyum
kabiliyetini oluşturmaktadır.
Etkilenebilirlik Analizi’nin temel bileşenleri (Şekil 7): Kuraklığın incelenen alan
üzerinde oluşturduğu tehdit, yörenin kuraklığa karşı hassasiyeti, önceki tecrübelere
(yaşanan veya gerçekleşen etkilere) dayanan muhtemel etkileri, yörenin kuraklık
koşullarına uyum yeteneğidir.
Kuraklık Yönetim Planı’nın uygulanması, izlemesi ve güncellemesi, kuraklık
riskleriyle karşılaşıldığında yaşanabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için gereklidir.
Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınacak tedbirlerin gerçekleştirilmesi,
eylem planında belirlenen hedeflerinin yerine getirilmesine yönelik kaydedilen
başarının izlemesi ve Kuraklık Yönetim Planı’nın onaylanmasından sonra meydana
gelen değişikliklerin gözden geçirilmesi ve Kuraklık Yönetim Planı’nın güncellemesine
yönelik sistem oldukça önemlidir.
İzleme
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle Havza Yönetim Heyeti,
Kuraklık Yönetim Planı’nın izlemesi ve değerlendirilmesinde sorumluluğun tamamını
üstlenmektedir. HYH’ye destek sağlayan kurum olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
koordinasyon ve liderliğinden sorumludur. Havza Yönetim Heyeti’nin Kuraklık
Yönetim Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sorumlulukları şunları
kapsamaktadır:
•

Kuraklık Yönetim Planı’nın güncellenmesi ve sürdürülmesi ile ilgili

programın ve faaliyetlerin Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi,
•

Kuraklık Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Kurulları’nın toplantılarına

olanak sağlamak,
•

Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınacak tedbirlerin

uygulanmasından sorumlu kurumları koordine etmek,
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•

Paydaşlara, ilgililere ve halka yönelik eğitim ve teknik yardımın koordine

edilmesi ve yürütülmesi,
•

Kuraklık Yönetim Planı’nın güncelleme döngüsünde kullanılacak yerel

kuraklık etkileri verilerinin envanterinin tutulması,
•

Başka bir kuruma görev olarak tanımlanmadığı müddetçe heyetin görev

sınırları içerisinde farklı kurumlarca kuraklık konusunda gerçekleştirilen tüm planların
değerlendirme ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
•

Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler ile ilgili

başarı hikayelerinin izlenmesi, envanterinin tutulması ve tebliğ edilmesi,
•

Değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden elde edilen bulguların

envanterinin tutulması ve bir sonraki Kuraklık Yönetim Planı güncellemesine dahil
edilmesi,
•

Paydaş kurumların HYH ile iletişimlerinin güçlendirilmesi,

•

Yerel kuraklık ve su tahsis planlarının oluşturulması için teknik destek

sağlanması,
•

HYH paydaşlarının Kuraklık Yönetim Planı’nın izleme ve değerlendirme

sürecinde sorumlulukları bulunmaktadır:
•

HYH toplantılarına katılmak,

•

Gerek Kuraklık Yönetim Planı gerek İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planları

gerekse İl Afet Durum Planları veya Kuraklık Olay Türü Planlarınca sorumluluğu
yüklenen kuraklık etkilerini azaltmaya yönelik alınacak tedbirlerin uygulanmasını
yönetmek ve uygulamalar hakkında ilerleme raporları sunmak,
•

Kuraklık afeti risklerini izlemek ve diğer kurumlara belgelemek,

•

Yasal mevzuatta, politika ve önceliklerde yaşanan değişikliklere bağlı

olarak Kuraklık Yönetim Planı’nda revizyon önermek,
•

HYH’nin planlama sürecindeki rolünü etkili bir şekilde izlemek ve

değerlendirmek,
HYH en az yılda iki kez ideal olarak Mart ve Kasım aylarında bir araya
gelecektir. Toplantıda HYH üyeleri ve Kuraklık Etkilerini İzleme ve Değerlendirme
Kurul Başkanları bulunmalıdır. HYH Kasım ayı toplantısında kuraklık ve su kıtlığının
etkilerini azaltmak amacıyla yıl içerisinde alınan tedbirlerin başarısına odaklanılmalıdır.
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Sorumlu kurum ve/veya Kuraklık Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Kurulları’nca
hazırlanan durum raporları etraflıca tartışılmalı, kaydedilen ilerlemeler yıl sonu çalışma
raporlarında yer almalıdır. HYH’nin Mart ayı toplantısında süregelen kuraklık koşulları
ve gelecek aylarda muhtemel kuraklıkların genel görünümü ele alınacaktır. Gelecek
aylarda beklenen kuraklık koşulları için hazırlık ihtiyaçları belirlenecek ve müdahale
mekanizmaları gözden geçirecektir. Bu düzenli toplantılar, Kuraklık Yönetim Planı’nın
sürekli olarak takip edilmesini sağlayacaktır (OSİB, 2015).

Şekil 7 Etkilenebilirlik Analizi Bileşenleri
Örneğin havzanın su ve toprak kaynakları ayrıntılı olarak göz önünde tutularak
etkilenebilirlik analizi dört adımda gerçekleştirilebilir;
-

Kaynakların bir sistem dahilinde ve sektörler bazında kategorilere
ayrılması,

-

Kaynaklara nicelendirilebilir değer ve önem puanı ataması,

-

Her bir kaynağın maruz kaldığı etkilenebilirliklerin ya da muhtemel
tehditlerin tespit edilmesi,

-

En

önemli

değere

haiz

sektörler/varlıklara

yönelik

en

ciddi

etkilenebilirliklerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması.
(OSİB, 2015).
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4.2. Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Kuraklığın ve su kıtlığının üretim kaynaklarına ve sosyo-ekonomik hayata
olumsuz etkilerinin azaltılması ve/veya önlenmesi, kuraklık şartlarında suyun sektörler
arasında paylaşımı, kısıtlı su kaynaklarının akılcı ve sürdürülebilir kullanımının
sağlanması amacıyla havzada uygulanacak ekonomik, sürdürülebilir ve teknik olarak
uygulanabilir tedbirler ve her bir tedbirin kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltma
hedefinine nasıl katkı sağladığını tespit edilerek, öncelik sırasına konulur.
Rapor hazırlama aşamasında önerilen tedbirlerin ilgili kurum/kuruluşlarca
hazırlanan planlarda yer alan politikalar, stratejiler ve eylemlerle uyumlu olması göz
önünde bulundurulmuştur.
Tedbirler belirlenirken planlanan sulama yatırımları ve tarım politikaları da
dikkate alınarak iklim değişikliğinin havzanın düşük, orta ve şiddetli kuraklık riskleri
üzerindeki etkisi, gelecekte yaşanması muhtemel kuraklıklar, gelecek su bütçesi, su
kullanan tüm sektörlerin (içme-kullanma, tarım, sanayi ve ekosistem) ne şekilde
etkileneceği gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Ayrıca ulusal ve uluslararası
kaynaklar (eylem planları, strateji belgeleri, akademik yayınlar, projeler) incelenerek
havzada uygulanabilecek yeni yöntemler dahil edilebilir.
Havzada kuraklığın ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini azaltmak ve/veya
önlemek için kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında düşük, orta ve şiddetli
kuraklık dereceleri için alınabilecek tedbirler ve eylem planı belirlenir.
Listelenen her bir tedbirin kuraklık etkilerinin azaltılmasına yönelik hedeflerin
bütününe nasıl katkı sağladığının bir göstergesi olarak tedbirler belirlenen hedefler
altında gruplandırılır.
Tedbirlerin

uygulanmasından

sorumlu

kurum/kuruluş

ile

tedbirlerin

uygulanması sırasında işbirliği yapılabilecek yardımcı kurum/kuruluşlara da yer verilir.
Tedbirlerin uygulanmasına yönelik kaydedilebilecek başarı ile ilgili detaylar ve görüşler
de “Açıklama ve Değerlendirme” sütunu altında yer almaktadır.
Tedbirler, Yüksek (kısa vadeli), Orta (orta vadeli) ve Düşük (uzun vadeli) olarak
öncelik sırasına konularak sıralanabilir. Kısa vadeli tedbirlerin, planın ilk güncelleme
döngüsünü tamamlayıncaya kadar (bir başka ifadeyle bir sonraki güncelleme sürecine
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kadar veya gelecek altı yıllık süreçte) uygulanmaya başlanması ve/veya tamamlanması
beklenmektedir. Orta ve uzun vadeli tedbirler içerisinde de gelecek altı yıllık süreçte
tamamlanabilir nitelikte olanlar mevcuttur. Genel olarak uygulama zamanlaması öncelik
sıralamasına göre yüksek öncelikli tedbirlerin üç-altı yıl içinde; orta öncelikli tedbirlerin
altı-dokuz yıl içerisinde; düşük öncelikli tedbirlerinse on ve daha uzun yıl içinde
uygulanması öngörülür (OSİB, 2015).
4.3. Kuraklık Yönetim Planının Uygulanması
Kuraklık Yönetim Planı’nın uygulanması, izlemesi ve güncellemesi, kuraklık
riskleriyle karşılaşıldığında yaşanabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için gereklidir.
Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınacak tedbirlerin gerçekleştirilmesi,
eylem planında belirlenen hedeflerinin yerine getirilmesine yönelik kaydedilen
başarının izlemesi ve Kuraklık Yönetim Planı’nın onaylanmasından sonra meydana
gelen değişikliklerin gözden geçirilmesi ve Kuraklık Yönetim Planı’nın güncellemesine
yönelik sistem oldukça önemlidir.
İzleme
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün de desteğiyle Havza Yönetim Heyeti,
Kuraklık Yönetim Planı’nın izlemesi ve değerlendirilmesinde sorumluluğun tamamını
üstlenmektedir. HYH’ye destek sağlayan kurum olarak Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
koordinasyon ve liderliğinden sorumludur. Havza Yönetim Heyeti’nin Kuraklık
Yönetim Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik sorumlulukları şunları
kapsamaktadır:
•

Kuraklık Yönetim Planı’nın güncellenmesi ve sürdürülmesi ile ilgili

programın ve faaliyetlerin Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi,
•

Kuraklık Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Kurulları’nın toplantılarına

olanak sağlamak,
•

Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınacak tedbirlerin

uygulanmasından sorumlu kurumları koordine etmek,
•

Paydaşlara, ilgililere ve halka yönelik eğitim ve teknik yardımın koordine

edilmesi ve yürütülmesi,
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•

Kuraklık Yönetim Planı’nın güncelleme döngüsünde kullanılacak yerel

kuraklık etkileri verilerinin envanterinin tutulması,
•

Başka bir kuruma görev olarak tanımlanmadığı müddetçe heyetin görev

sınırları içerisinde farklı kurumlarca kuraklık konusunda gerçekleştirilen tüm planların
değerlendirme ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
•

Kuraklık ve su kıtlığının etkilerini azaltmak için alınan tedbirler ile ilgili

başarı hikayelerinin izlenmesi, envanterinin tutulması ve tebliğ edilmesi,
•

Değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden elde edilen bulguların

envanterinin tutulması ve bir sonraki Kuraklık Yönetim Planı güncellemesine dahil
edilmesi,
•

Paydaş kurumların HYH ile iletişimlerinin güçlendirilmesi,

•

Yerel kuraklık ve su tahsis planlarının oluşturulması için teknik destek

sağlanması,
•

HYH paydaşlarının Kuraklık Yönetim Planı’nın izleme ve değerlendirme

sürecinde sorumlulukları bulunmaktadır:
•

HYH toplantılarına katılmak,

•

Gerek Kuraklık Yönetim Planı gerek İl Tarımsal Kuraklık Eylem Planları

gerekse İl Afet Durum Planları veya Kuraklık Olay Türü Planlarınca sorumluluğu
yüklenen kuraklık etkilerini azaltmaya yönelik alınacak tedbirlerin uygulanmasını
yönetmek ve uygulamalar hakkında ilerleme raporları sunmak,
•

Kuraklık afeti risklerini izlemek ve diğer kurumlara belgelemek,

•

Yasal mevzuatta, politika ve önceliklerde yaşanan değişikliklere bağlı

olarak Kuraklık Yönetim Planı’nda revizyon önermek,
•

HYH’nin planlama sürecindeki rolünü etkili bir şekilde izlemek ve

değerlendirmek,
HYH en az yılda iki kez ideal olarak Mart ve Kasım aylarında bir araya
gelecektir. Toplantıda HYH üyeleri ve Kuraklık Etkilerini İzleme ve Değerlendirme
Kurul Başkanları bulunmalıdır. HYH Kasım ayı toplantısında kuraklık ve su kıtlığının
etkilerini azaltmak amacıyla yıl içerisinde alınan tedbirlerin başarısına odaklanılmalıdır.
Sorumlu kurum ve/veya Kuraklık Etkilerini İzleme ve Değerlendirme Kurulları’nca
hazırlanan durum raporları etraflıca tartışılmalı, kaydedilen ilerlemeler yıl sonu çalışma
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raporlarında yer almalıdır. HYH’nin Mart ayı toplantısında süregelen kuraklık koşulları
ve gelecek aylarda muhtemel kuraklıkların genel görünümü ele alınacaktır. Gelecek
aylarda beklenen kuraklık koşulları için hazırlık ihtiyaçları belirlenecek ve müdahale
mekanizmaları gözden geçirecektir. Bu düzenli toplantılar, Kuraklık Yönetim Planı’nın
sürekli olarak takip edilmesini sağlayacaktır (OSİB, 2015).
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5. MEVCUT DURUM
5.1. Yapılan Çalışmalar ve Mevcut Durum

5.1.1. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Çalışmalar
İklim değişikliğinde özellikle 2000’li yıllardan sonra başlayan sıcaklık artışı ve
yağışlardaki değişime bağlı olarak Türkiye’de 2007 ve 2008 yıllarında yaşanan kuraklık
hububat üretiminde önemli ölçüde rekolte kayıplarına neden olmuştur. Bu nedenle
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yer alan Araştırma Enstitülerince kuraklığa toleranslı
çeşit geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. Bitki ıslahı/çeşit geliştirme ve adaptasyonu
konusunda yapılan çalışmalar; Biyotik (hastalık ve zararlılar) ve Abiyotik (kuraklık,
sıcaklık ve tuzluluk gibi olumsuz çevre) stres koşullarına tolerant çeşitlerin
geliştirilmesi adaptasyonu çalışmaları Araştırma Enstitülerinde devam etmektedir. Buna
ilave olarak tarımsal üretim riskini azaltmak için kurak bölgelerde toprak neminin
yerinde muhafazası için yöntemler geliştirilmektedir. Toprak ve su kaynaklarının
ekonomik ve sürdürülebilir kullanımına yönelik araştırma projeleriyle; bitkilerin sulama
programlarının belirlenmesi, kurak dönemlerde kısıtlı su koşullarında sulama suyunun
optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama programlarının oluşturulması, iklim
dostu iyi tarım uygulamaları, toprakta nem ölçme ve izleme, toprakta nem korunumu
sağlayan kültürel ve teknik önlemlerin araştırılması ve su hasadı (yağmur suyu
yönetimi) çalışmaları yürütülmektedir. Tarımsal kuraklığa yönelik çalışmaları ile toprak
nemi

ölçüm

ve

kuraklık

belirleme

çalışmaları

Trakya’da

bölgesel

olarak

sürdürülmektedir. Ayrıca İç Anadolu'da tarımsal kuraklık hasassiyetinin belirlenmesi,
izlenmesi ve kuraklığa dayanaklı yönetim politikalarının geliştirilmesi araştırma projesi
devam etmektedir.
Kuraklık ile mücadele kapsamında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü bünyesinde Kuraklık Test Merkezi, 2010 yılında Konya’da Bahri Dağdaş
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyete başlamıştır. Kuraklık
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Test Merkezinin kuruluş amacı özellikle Orta Anadolu ve geçit bölgelerinde kuraklık
yaşandığı bilinen yaklaşık 5 milyon hektar alanda öncelikle buğday olmak üzere
çiftçilerin kuraklıktan etkilenerek ürün kaybı yaşamalarının önüne geçilmesi veya
azaltılması ve kuraklığa dayanıklı-tolerant yeni çeşitler geliştirilmesi amacıyla ıslah
programlarından gelen materyalin merkezde test edilmesi ve yapılan ıslah çalışmalarına
katkı sağlanmasıdır.
5.1.2. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Çalışmalar
Ülkemizde su kaynaklarının kısıtlı olması ve tüm sektörlerde talebin gün
geçtikçe artması, mevcut su kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla su yönetiminde sektörler arası çevre ile uyumlu, adil bir
paylaşımın ve suyun etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir. Ülkemizin yılda
ortalama toplam 112 milyar m3’lük kullanılabilir su potansiyelinin yaklaşık 57,44
milyar m3’ü kullanılmakta olup, bunun da %77'si tarımsal sulamada tüketilmektedir.
Ancak 2023 yılı projeksiyonunda sektörler arası su paylaşımında, sulamada kullanılan
su miktarı artmakla birlikte, sulamanın payının %64 oranına gerilemesi beklenmektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak,
sıklığı ve şiddeti artan kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak
yapısal ve yapısal olmayan tedbirler ile olası can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi
hedeflemektedir.

Yapısal Çalışmalar
 Ekonomik kullanılabilir su potansiyelini geliştirmek için depolama
tesislerinin 2023 yılına kadar tamamlanması:
Türkiye’nin kurak ve yarı kurak bölgelerinin yılda sadece 4 veya 5 ay yağış
aldığı

göz

önüne

alındığında

sulama

yatırımları

ile

Ülkemiz

yağış,

akış

düzensizliklerinin etkisini en aza indirmek için depolama tesis yatırımlarının yapılması
büyük önem arz etmektedir.
Kuraklıkla mücadelede en önemli husus yağmur sularının denizlere ulaşmadan
verimli bir şekilde kullanılması ve akarsularda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu
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maksatla düzenli yağış rejimi bulunmayan bölgelerde kurak dönemlerde ihtiyacı
karşılamak üzere akarsular üzerinde suyun toplanması ve depolama yapılarının
artırılması gerekmektedir. Bu yüzden Ülkemiz şartlarında baraj ve gölet yatırımlarının
sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir.
Depolamalı tesislerin kapasiteleri artırılarak iklim değişikliği ve kuraklık
koşullarında su kaynaklarının miktarında karşılaşılacak belirsizliklerin daha dengeli bir
şekilde azaltılması hedeflenmektedir.
Hâlihazırda işletmede bulunan 1389 adet depolama tesisi (baraj ve gölet) ile
186.373 hm3 depolama kapasitesi bulunmaktadır. Yapılacak tesislerle kapasitenin
246.116 hm3’e çıkarılması planlanmıştır.
Yerüstü depolama yapılarının yanında alternatif biriktirme yapıları gündeme
alınmış ve “Yeraltı Depolamaları Eylem Planı” ile Ülkemizin su rezervine katkıda
bulunulması maksadıyla 2023 yılına kadar 150 adet yeraltı depolaması inşa edilmesi
hedeflenmiştir.
 Havzalararası su aktarımı:
Havza su potansiyelinin havzadaki ihtiyaçların karşılanmasına yetmemesi
durumunda, öncelikli olarak içme ve kullanma suyu temini olmak üzere havzalar
arasında su transferi yapılmaktadır.
İstanbul'un uzun vadeli içme suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla hayata
geçirilen 178 km'lik isale hattına sahip Melen Projesi, Gerede Çayı üzerinde 2 adet
regülatör inşaatı yapılarak halen Ankara'nın içme ve kullanma suyu ana rezervuarı olan
Çamlıdere Barajı'na su taşınmasını sağlanması amacıyla yapılan Gerede Sisteminden
Ankara’ya Su Temin Projesi, Beyşehir gölü taşkın suları ile Suğla havzasının suyunu
depolamak ve Çumra Ovası'na su sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Suğla
Depolaması, Gembos havzasının yüzey suyunun Beyşehir gölüne taşınmasını sağlamak
amacıyla yapılan Derebucak Barajı ve Gembos Derivasyon Tüneli, Göksu havzasından
Konya kapalı havzasına su sağlamak amacıyla yapılan Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel
Zamantı nehrinden regülatör, tünel ve iletim kanalları ile Develi kapalı havzasına su
sağlamak amacıyla yapılan Zamantı Tüneli, işletmedeki havzalar arası su aktarım
projeleri örnekleridir.
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 Yeni inşa edilecek sulama sistemlerinin basınçlı-borulu olarak inşa
edilmesi:
2003 yılından itibaren, klasik sulama sistemleri terk edilmiş, yeni sulama
projeleri ve yenileme projelerinde; minimum arazi kaybı, yüksek iletim randımanı, su
alma noktalarına su ölçüm tesisi yerleştirmedeki kolaylık ve hacim esasına dayalı
sulama suyu ücreti uygulanabilme imkânı, işletmedeki kolaylık, tesis ömrünün
uzunluğu, bakım ve onarım masraflarının diğer sistemlere oranla düşük olması, sisteme
çiftçinin fazla müdahale edememesi ve su tasarrufu sağlanması açısından yüksek
basınçlı şebeke sistemi tercih edilmektedir.
2021 yılı itibariyle sulamaya açılan sulama tesislerinin % 33’ü klasik, % 38’i
kanalet ve yüzde % 29’u ise borulu sulama sistemlerinden oluşmaktadır. Bu oranın tüm
sulama projelerinde, etkin bir sulama yönetiminin ve önemli miktarlarda su
tasarrufunun sağlanması maksadıyla yeni yapılacak projeler ve eski sulama
sistemlerinin modernizasyonu ile % 45-50 seviyelerine ulaşması öngörülmektedir.
 İşletmedeki sulama tesislerinin “Yenileme Projesi” kapsamında basınçlıborulu sisteme dönüştürülmesi ve modernizasyonu:
İşletmedeki sulama tesislerinin fonksiyonlarını yerine getirmelerinin sağlanması,
milli ekonomiye katkılarının devam ettirilmesi, çiftçilerin faydalanma süresinin ve
şartlarının iyileştirilmesi, işletme ve bakım faaliyetlerinin sürekliliği ile su tasarrufunun
sağlanması maksadıyla tesisin bakım ve onarım çalışmaları ile giderilemeyecek boyutta
olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış klasik sulama sistemlerinin basınçlı-borulu
sisteme dönüştürülmesi esasına dayanan çalışmalar ‘Yenileme Projesi’ kapsamında
sürdürülmektedir. Yenileme projelerinde gelinen son durum Şekil 8’de verilmektedir.
Bu kapsamda geçtiğimiz 10 yıllık dönem içerisinde 32 134 ha alana hizmet eden
38 adet sulama tesisi kapalı sisteme dönüştürülerek yenilenmesi tamamlanmış ve
işletme faaliyetlerine başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam eden 16 adet sulama
tesisinin hizmet alanı 133 454 ha, proje yapım çalışmaları tamamlanan 46 adet sulama
tesisinin hizmet alanı 135 003 ha, proje yapım çalışmaları devam eden 59 adet tesisin
hizmet alanı ise 296 814 ha ve planlama/teknik rapor tanzimi çalışmaları devam eden 78
adet sulama tesisinin hizmet alanı ise 505 295 hektardır.
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Şekil 8 Yenileme Projelerinde Son Durum

 İşletmedeki sulama tesislerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarının Bak-Onar
Projeleri kapsamında su kullanıcı teşkilatlarla birlikte gecikmeden
karşılanarak iletim randımanının yükseltilmesi:
Sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu genellikle
tesislerden faydalananların kurdukları su kullanıcı teşkilatlarına devredilmekte ve
tesislerin bakım ve onarım çalışmaları bu teşkilatlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Ancak, doğal koşullar, insan müdahaleleri ve yanlış kullanımlar, bakım ve
onarımlarının zamanında ve yeterince yapılmaması gibi nedenlerle tesislerin sulama
performansları olumsuz yönde etkilenmektedir.
Sulama tesislerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarının su kullanıcı teşkilatlarla
birlikte karşılanması maksadıyla Bak-Onar Projeleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda,
geçtiğimiz 10 yıllık dönem içerisinde 116 adet sulama tesisinin bakım ve onarım
ihtiyaçları giderilmiştir.
 Suyun adil ve güvenilir biçimde iletim ve dağıtımının sağlanması kayıp
ve kaçakların tespit edilebilmesi maksadıyla işletmedeki sulama
tesislerine ölçü tesisleri kurulması:
Mevcut durumda, 428 adet limnigraf, 291 adet debimetre olmak üzere toplam
719 adet elektronik ölçü tesisi kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca ölçü tesisi kurulumu
yapılmayan sulama sahaları için ihtiyaç belirleme ve ihale süreçleri devam etmektedir.
Yeni ihaleler kapsamında tahliye kanallarına da ölçü tesisleri kurulması planlanmakta
olup bu kanallardaki su miktarları da takip edilecektir.
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DSİ tarafından inşa edilen tüm depolama tesislerindeki su seviyesini takip etmek
amacıyla merkezi izlemeli elektronik göl gözlem istasyonu kurulum çalışmaları da
devam etmektedir. Kurulan istasyonlardan anlık olarak cbsportal.dsi.gov.tr adresinden
sulama tesislerindeki şebekeye alınan su miktarları ve depolama tesisleri su seviyeleri
takip edilebilmektedir.
Su miktarının ölçümü ve kontrolü amacıyla yeni inşa edilen basınçlı-borulu
sulama tesislerine sayaç takılmaktadır. İşletmedeki sulama tesislerinin sayaç ihtiyaçları
su kullanıcı teşkilatlarla birlikte yürütülen Bak-Onar II Projesi kapsamında
karşılanmaktadır.
İşletmedeki sulama tesislerinin sayaç ihtiyacının Bak-Onar II Projesi
kapsamında parça parça temin edilmesi yerine tümünün Asya Altyapı Yatırım Bankası
finansmanıyla karşılanması maksadıyla Proje hazırlanmıştır.
Proje kapsamında yaklaşık 600.000 ha alana hizmet eden basınçlı borulu sulama
tesislerinin hidrantlarına 115.000 adet sayaç takılacaktır.

 Sulama yönetiminde otomasyon uygulamaları:
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki Bayırköy, Aydın ve Söke
Sulamalarında pilot sulama otomasyonu projeleri yürütülmektedir. Proje kapsamında
hidrantlara uzaktan kontrollü sayaç sistemi takılmakta olup, bitki desenine göre sulama
zamanı ve sulamada kullanılacak su miktarı su kullanıcı kuruluş tarafından
belirlenecektir. Su kullanıcısı, arazisine gitmeden merkez aracılığıyla ya da cep telefonu
uygulaması ile sulamayı başlatabilmektedir. Açık kanal şebekeye sahip sulama
tesislerinde yedek ve tersiyer kanallardaki kapak sistemleri uzaktan kontrol edilerek
ayarlanmaktadır.
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan 5 686 ha sulama alanına
sahip Antalya Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu işinin izlenmesi için SCADA sistemi
kurulmuştur. Söz konusu sulamada SCADA sistemi ile kısmen sulama yapılmaya
devam edilmektedir. İşletme sonuçlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle,
bütçe imkanları dahilinde gerek cazibe gerekse pompajlı sulama şebekelerinden uygun
sahalarda SCADA sisteminin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
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DSİ 18. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında yenileme projesi kapsamında
borulu şebekeye inşa süreci devam eden Seyitler ve Selevir Sulamalarında pilot ölçekli
sulama otomasyonu uygulanacak olan sahalar yer almaktadır. Bu sahalarda yetiştiriciliği
yapılan bitki desenine göre ihtiyaç duyulan su miktarı su kullanıcıya tahsis edilecek ve
aşırı sulama önlenmiş olacaktır.
Ulusal Su Bilgi Sistemi kapsamında Su Veri Tabanı uygulaması yeniden
düzenlenmektedir. Bu kapsamda kurulan elektronik ölçü tesislerinden alınan veriler
sisteme anlık olarak aktarılabilecektir. Böylelikle sulama sahalarında kullanılan su
miktarları kontrol edilebilecektir.
 Arıtılmış Atık suların sulamada yeniden kullanımına yönelik çalışmalar
kapsamında, 2023 yılına kadar gerekli atık su arıtma tesislerinin inşa
edilmesi:
Artan nüfus ve gelişen sanayiye bağlı olarak suya ihtiyaç hızla artmakta ve doğal
su kaynakları hızla tükenmektedir. Bundan dolayı, atık suların iyi yönetilerek geri
kazanımlarının sağlanması da büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde mevcut atıksu arıtma tesislerinde yıllık 7 milyar m3 atıksu
arıtılmaktadır. Yapılan çalışmalarda; yaklaşık 2 milyar m3 arıtılmış atıksuyun tarımsal
sulama kriterlerine getirildikten sonra kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Bu kapsamda, DSİ tarafından projeleri tamamlanan ve proje çalışmaları halen
devam eden atıksu arıtma tesisleri işlerinin yatırıma dönüşmesiyle günlük yaklaşık
1.000.000 m3 atıksu arıtılarak 200.000 dekar tarım alanı sulanabilecektir.
İnşa edilen 21 Atıksu Tesisi ile 314.793 m³ atık su arıtılarak tarımsal sulamada
kullanılabilecek şekilde yeniden kullanıma sunulmuştur.

Yapısal Olmayan Çalışmalar
İşletmede olan tüm depolama tesislerinde mevcut su ile ihtiyaç olan suyun
karşılaştırmasının yapılması ve çıkan sonuca göre de suyun sektörel paylaşımı ve
kullanımının planlanması kapsamında;
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 İşletmede bulunan tüm barajlar için (enerji-içmesuyu-sulama) işletme
programlarının hazırlanması:
Bu çalışmaların esasını işletmede olan tüm depolama tesislerinde işletme
hidrolojisi çalışması ile mevcut su ile ihtiyaç olan suyun karşılaştırmasının yapılması ve
çıkan sonuca göre de suyun sektörel paylaşımı ile kullanımının planlanması
oluşturmaktadır.
Mevcut suyun sulama alanlarında program dahilinde kullanımının sağlanması
büyük önem arz etmektedir. Bunun için işletmedeki tüm barajlarımız için işletme
programları hazırlanmakta, ihtiyaç halinde güncellenmekte ve bu işletme programına
göre işletilmesi sağlanmaktadır.
2021 yılı başı itibariyle 17 adedi düzenlenmiş doğal göl olmak üzere 381 adet
büyük hacimli depolama tesisi anlık olarak izlenmektedir. 121 barajın enerji amaçlı
barajın işletme programı DSİ Genel Müdürlüğü, diğerleri DSİ Bölge Müdürlükleri
tarafından yapılmaktadır. Barajlar yıllık işletme programına göre işletilmekte ve
gerektiğinde programlar güncellenmektedir.
Su yapılarına gelecek akımın tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak depolama
tesislerinin su bütçelerinin hazırlanması maksadıyla Akım Tahmin ve Havza
Optimizasyon Modeli (ATHOM) yazılımı yapılmıştır.
Türkiye’de pilot olarak seçilen Seyhan Havzasında 2018, 2019 ve 2020 yılında
ATHOM modeli kısa süreli akım tahmin ve baraj işletme çalışmalarında çok etkin
şekilde kullanılarak sonuçlar havzadaki tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır.
Özellikle 2019’da yaşanan tarihi taşkınlarda barajlardan savaklanan su miktarları
belirlenmiş ve baraj güvenliği ile mansap güvenliği sağlanmıştır. Böyle bir operasyonel
sistemin tüm Türkiye’ye yaygınlaşması ile ülkenin bütün havzalarının tek elden milli bir
sistem ile yönetilmesi mümkün olabilecektir.
 Sulama yönetimi faaliyetleri kapsamında sulama tesislerinde bitki su
ihtiyaçlarına göre “Genel Sulama Planlaması” yapılması:
Sulama işletme çalışmalarının en temel unsuru sulama beyannamelerinin
toplanmasıdır. Sulama sezonu içerisinde mevcut suyun gerçek ihtiyaçlara göre adil
paylaşımı, suyun etkin kullanımı, program dışı izinsiz kaçak su alımlarının önlenmesi,
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suyun iletim ve dağıtımında akış güvenliğinin sağlanması gibi temel ilkelere dayanan
Planlı Su Dağıtım Uygulamalarının başarılı olabilmesi için su kullanıcılarının, sulama
sezonu başında; sulayacağı bitki çeşidi, sulanacak parsel bilgileri ve büyüklüğü, söz
konusu parselin su alacağı kanal/boru hattı, priz, hidrant bilgilerini içeren sulama
beyannamelerini (sulayıcı bilgi formu) ve daha sonra her su talebinde ayrı ayrı olmak
üzere; su istenilen gün, sulanacak parselin büyüklüğü, su alınacak kanal/boru hattı, priz,
hidrant bilgilerini kapsayan su istek kartını doldurarak su kullanıcı teşkilata vermesi
gerekmektedir.
Genel Sulama Planlamasının en önemli dokümanı ise sulanabilecek bitki
çeşitleri ve alanları ile birlikte bu bitkilerin bitki su tüketimi değerlerine göre sulama
suyu ihtiyaçlarının öngörüsüdür. Bu aşamada sulama sezonunda sulamanın bulunduğu
bölgeye ve değişen iklim koşullarına göre güncellenmiş bitki sulama suyu ihtiyacı
(Bitki su ihtiyacı-efektif yağış) çok yıllık ortalama değerleri, çiftlik bazında uygulanan
sulama yöntemi ve toprak bünyesine göre çiftlik randımanı ve sulama sistemine göre
iletim randımanı parametreleri dikkate alınarak her bir sulama tesisi için ayrı ayrı olarak
sulanması beklenen bitki deseni ve alana göre sulama suyu ihtiyacı hesaplanmakta,
hesaplanan bu tahmini değerler, depolama tesislerindeki mevcut su potansiyeli ve
akarsularımızdaki beklenen akış değerleri ile karşılaştırılarak sulama suyu ihtiyacının ne
kadarının karşılanabileceği belirlenerek planlama tamamlanmaktadır.
Su-verim ilişkilerinin istenilen düzeyde tutulması ve kullanılan sudan en yüksek
faydanın sağlanması için, mevcut sulama suyunun tüm sisteme güvenirlik, yeterlilik ve
eşitlik ilkelerine uygun olarak, belirli bir program çerçevesinde dağıtımının sağlanması
sulama yönetimindeki temel hedefler içinde yer almaktadır. Bu doğrultuda sulama
sezonu boyunca kullanılan haftalık, günlük su dağıtım programları yapılmaktadır.
 Suyun ihtiyaçtan fazla kullanımının önüne geçmek amacıyla alt yapısı
uygun olan borulu sulama tesislerinde “kademeli su kullanım hizmet
bedeli” uygulanması:
Küresel iklim değişikliği ile birlikte uluslararasında alanda kabul gören
“kullanan öder”, “kirleten öder” ilkelerinin hayata geçirilmesi konusu önemini gittikçe
artırmaktadır.
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Suyun ihtiyaçtan fazla kullanımının önüne geçmek amacıyla 2021 yılı sulama
sezonunda, su kullanım hizmet bedelinin kullanılan su miktarına göre alınmasına
yönelik bir pilot çalışma başlatılmıştır.
Mevcut

durumda

bazı

projelerde

uygulanmakta

olan

hacme

göre

ücretlendirmede, metreküp bedeli sabit iken, pilot uygulamada kullanılan her birim su
artışında veya azalışında bedel artarak veya azalarak uygulanacaktır. Böylece su
kullanım hizmet bedeli, az su kullanıldığında artarak ödüllendiren veya çok su
kullanıldığında artarak cezalandıran bir yaklaşımla uygulanacak, bitkinin ihtiyacı kadar
su kullanımını teşvik edilecektir.
Uygulamayla, su kullanıcıları birim alanda daha az su tüketmek için modern
sulama yöntemlerine geçiş yaparak su tasarrufu sağlanacak, işletme ve bakım
maliyetleri düşürülecek, su ve toprak kaynakları korunmuş olacak, az su
kullanılacağından özellikle pompaj sulamalarda enerji maliyetleri düşürülerek çiftçinin
sulama hizmetinden daha da ucuza yararlanması sağlanacaktır.
Bu kapsamda DSİ’ye bağlı Bölge Müdürlükleri tarafından ilk aşamada
belirlenen; Bursa, Eskişehir, Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya, Diyarbakır,
Kayseri, Antalya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve Çanakkale
illerinde 29 adet sulamada, 115 bin 349 hektar alanda pilot çalışma yapılması için
gereken hazırlık yapılmıştır.
 Kuraklık ve alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme ve koordinasyon
çalışması yapılması:
Özellikle su sıkıntısı yaşanacağı öngörülen bölgelerde, DSİ Bölge Müdürlükleri
koordinasyonunda, Mülki İdareler, Belediyeler, sulayıcı örgütler, çiftçi örgütleri ve
önder çiftçilerin katılımlarıyla “kuraklık ve alınacak tedbirler” hususunda toplantılar
yapılmaktadır. Bu toplantılarda yöre çiftçileri mevcut suyun tasarruflu kullanılması
konusunda uyarılmakta, mevcut su durumuna göre alınan kararlar doğrultusunda birçok
tedbir alınmaktadır.
Aynı doğrultuda, sulama sezonu öncesinde tüm DSİ Bölge Müdürlüklerinin
hidrolojik envanterlerine göre “Kuraklık Eylem Planı”nın bir parçası olan “Kuraklık
İşletme Talimatı” hazırlanmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüklerince söz konusu talimata
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uygun olarak su kaynağının mevcut durumu ve ihtiyaçların karşılaştırılması ile bir
durum analiz yapılıp, analizle belirlenen; kritik, kısıntılı veya yeterli seviye şartlarına
göre bir faaliyet planı hazırlamakta ve tüm sulamalarımız bu talimata uygun bir şekilde
işletilmektedir.
Bu kapsamda;
1- Barajdaki aktif hacim ortalama sulama suyu ihtiyacının < % 30 ise
KRİTİK,
2- Barajdaki aktif hacim ortalama sulama suyu ihtiyacının % 31-70’i
arasında KISINTILI,
3- Barajdaki aktif hacim ortalama sulama suyu ihtiyacının > % 70’i ise
YETERLİ
olarak değerlendirilmektedir (Tablo 5).
Tablo 0 Eylem Planı Tedbirleri
KRİTİK
1- Çiftçilerin su eksikliğinden
zarar görmelerini önlemek
maksadıyla
Mülki
İdare
Amirleri, Yerel Yöneticiler,
Sulayıcı
Teşkilat
Yöneticilerinin katılımı ile
geniş
katılımlı
toplantı
yapılarak,
mevcut
durum
haziruna izah edilecek ve
mevcut suyun adil bir şekilde
dağıtımı için bir komisyon
kurulacaktır.
2- Gece sulaması yapılması
sağlanacaktır.
3- Sulamada sabit tesislere
(meyve bahçeleri) öncelik
verilecektir.

KISINTILI
1- Sulayıcı teşkilatların ve
ilgililerin
de
katıldığı
toplantılar
düzenlenerek,
sulamalarda
yapılacak
kısıntı
konusu
değerlendirilecek ve bunun
su
kullanıcılarına
duyurulması için İlgili
Mülki Amirlere ve Yerel
Yöneticilere gerekli yazılı
ve sözlü ikaz yapılacaktır.
2- Kısıntılı su dağıtım
programı
hazırlanarak
uygulanacaktır.
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5.1.3. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)
Tarafından Yapılan Çalışmalar

Kayıp/Kaçak (Gelir Getirmeyen Su) Oranlarının Azaltılması
ASKİ 2020 Standart Su Dengesi Formu’na göre sisteme giren su miktarı yıllık
507.518.352 m3 olup, 190.854.329 m3/ yıl (%37.61)’lik kısmı su kaybı olup toplam
gelir getirmeyen yıllık su miktarı 191.782.615 m3 (%37.79)’tür. Çalışmaları devam
eden ASKİ 2054 Master Plan kapsamında Su Kayıp ve Kaçakları Görev Raporu
hazırlanmakta olup su iletim ve dağıtım sistemlerindeki kayıp-kaçak oranlarının tespit
edilmesi, içmesuyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıpları, su kayıp ve
kaçaklarına yol açan etkenlerin incelenmesi ve su kayıp/kaçak azaltım hedeflerinin
belirlenmesi çalışılmaktadır.
Yağmur Suyu Hasadı
Master Plan çalışmaları kapsamında “Şehir Selleri Yönetiminde Yenilikçi
Yaklaşımlar ve Yağmursuyu Hasadı Raporu” hazırlanmakta olup 2022 sonu itibariyle
yayınlanacaktır.
Evsel Atıksuların Geri Kazanımı
Tatlar Atıksu Arıtım Tesisi’nde geri kazanım projesi yapılmaktadır.
Aynı zamanda Master Plan çalışmaları kapsamında Arıtılmış Atıksuların
Yeniden Kullanımı Görev Raporu 2022 yılı başlangıcında tamamlanacaktır.
Master Plan kapsamında Kuraklık Yönetimi Özel Raporu’na hazırlanmasına
başlanmış olup, kuraklık analizi yöntemlerinin incelenmesi ve belirlenecek yöntemle
mevcut, planlanan ve potansiyel su kaynakları için kuraklık değerlendirmesi yapılarak
İklim Değişikliği ve Etkileri Görev Raporu hazırlanmaktadır.
5.1.4. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Çalışmalar
Sucul biyolojik çeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve kullanılması konularında
faaliyet gösteren Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü küresel iklim
değişikliğinden en derin etkilenecek alanlardan birisinde faaliyet göstermektedir. Bu
nedenle ekosistemin, balıkçılarımızın ve yetiştiricilerimizin kuraklık ve küresel
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ısınmadan en az etkilenmesi ve bu etkilerin hafifletilmesi için öncelikler belirlenmiş
durumdadır. Buna göre;
-

Kaynaklarımızın korunması ve etkin yönetilmesi için 1971 yılında
çıkarılan Su Ürünleri Kanunu günün koşullarına göre güncellenerek
gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Güncellenen kanunla
sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili hususlar
en üst seviyeye çıkarılmıştır.

-

Ekosistem direncinin arttırılması için istilacı ve yabancı türlerin
kaynaklarımıza girmesi, yayılmasının engellenmesi/yavaşlatılması için
farkındalık arttırma çalışmaları yapılarak balon balığı örneğinde olduğu
gibi etkin mücadele yapılmaya başlanmıştır. Nihai olarak toplumun
bütün kesimlerinde istilacılara karşı mücadele azmi için motivasyon
geliştirilmesi hedeflenmiştir.

-

İklim değişikliği etkileri, sucul biyolojik çeşitliliğin korunması ve
kullanılması ve gıda arz güvenliği alanlarında faaliyet gösteren
uluslararası kuruluşlar (FAO, OECD, ICCAT, Eurofish, vb) işbirlikleri
geliştirilmiştir.

-

Bölge, zaman, av aracı ve tür kısıtlamaları ve düzenlemeleri ile
ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yönetim uygulamaları güçlendirilmiş, tür
bazında yönetim planları yapılarak sürdürülebilirlik konusunda önemli
adımlar atılmıştır.

-

Hem karbon çevrimi yüksek hem de iklim değişikliğine bağlı etkileri
hafifletecek omnivor, herbivor türler ve filtre ederek beslenen dirençli
türlerin yetiştirilmesi teşvik edilmeye başlanılmıştır.

-

Azalan

su

kaynakları

hesaba

katılarak,

iç

sularda

Alabalık

yetiştiriciliğinde kapasite artış hızı kısıtlanarak Türk Somonu markası adı
altında

alabalık

yetiştiriciliği

denizlerimize

doğru

kaydırılmaya

başlanılmıştır.
-

Su tüketimini %90-100 azaltan kapalı devre yetiştiricilik teknikleri ve
akuaponik yetiştiricilik teknikleri ile denizlerde çevresel etkiyi minimize
eden entegre multi trofik yetiştiricilik tekniği (çevresel etkisi olan bir
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türün bu etkiden beslenen başka bir türle bir arada yetiştirilmesi)
anlatılmaya ve yaygınlaştırılmaya başlanılmıştır.
-

Balıkçılık kaynaklı emisyonun azaltılması ve sürdürülebilirlik ilkeleri
doğrultusunda 72,5 milyon dolar ödenerek 1.264 balıkçı gemisi filodan
çekilmiştir.

Bununla birlikte su ürünleri kaynaklarının durumunun ve bu kaynaklardaki
değişimin sürekli izlenmesi amacıyla su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği faaliyetlerine
ilişkin veriler sürekli olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Doğal su
kaynaklarında meydana gelebilecek değişiklikleri izlemek amacıyla ülke çapında
belirlenen istasyonlarda düzenli olarak su parametreleri takip edilmektedir. Toplam 826
istasyonda 90 göl ve gölet, 31 nehir- ırmak, 232 dere- çay, 128 baraj ve baraj gölü 65
kıyı suyunu yılda iki kez 12 parametre ile takip altına alınmıştır. Yapılan takipte pH,
Elektriksel İletkenlik, Askıda Katı Madde, Amonyum Azotu, Nitrit Azotu, Nitrat Azotu,
Kimyasal Oksijen İhtiyacı, Fekal koliform bakteri sayısı yılda 2 dönem (Mayıs ve
Eylül) su numuneleri alınarak belirlenmiş olan laboratuvarlarda, “Sıcaklık, Çözünmüş
Oksijen, Koku, Renk” parametreleri ise arazi yerinde ölçüm ve değerlendirilmesi İl
Tarım ve Orman Müdürlüklerince gerçekleştirilmiştir. İzlemeyle hem kaynakların
durumunun belirlenmesi hem de iklim değişikliğinin etkilerinin gerçek zamanlı olarak
tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Çevreci yetiştiricilik teknikleri ve çevreci türlerin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi
destekleme kapsamına alınarak hem tür çeşitliliği arttırılmış hem de ekosistem
hizmetlerinin geliştirilmesine destek olunmuştur. Bu kapsamda özellikle Marmara’da
çift kabuklu yetiştiricilik alanları belirlenerek üretime başlanmıştır.
Tür çeşitliliğine gidilerek üretimin çeşitlendirilmesi, gelirin arttırılması ve olası
tür kayıpları karşısında çaresiz kalınmaması için ülkemizde çok bilinmeyen su bitkileri
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi benimsenmiş bu konuda politikalar belirlenmiştir. Bu
sayede hem karbon çevrimine destek olunması hem de gıda güvenliği ve arzında
süreklilik sağlanması amaçlanmıştır.
DSİ Genel Müdürlüğüne ait Su Ürünleri Üretme İstasyonları Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Nisan itibariyle devralınmıştır.
Devralınan tesislerde özellikle iç bölgelerde gıda güvenliği ve arzına hizmet etmek ve
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birçok nedenle geliri azalan vatandaşlarımızın hane halkı gelirinde artış ve sağlıklı
dengeli gıdaya ulaşımı kolaylaştırmak için balıklandırma faaliyetlerinde hedef
arttırılarak 2023 yılında yıllık 100 milyon adede ulaşması planlanmıştır. Ayrıca bu
tesislerde küresel ısınma ve diğer nedenlerle nesli tehlike altına giren türlerin canlı
muhafazası ve koruma amaçlı üretilmeleri sağlanarak, biyolojik çeşitliliğimizin gelecek
nesillere aktarılması sağlanacaktır.
Bütün bunlarla birlikte ekosistem hizmetlerinin devamlılığı için yasa dışı, kayıt
dışı, illegal avcılığın önüne geçilmesi için paydaşlarla beraber yıllık denetim
hedeflerinin üzerinde kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Kırılgan ekosistemler üzerine kurulan su yapılarında balıkların üreme göçü
yapmasına imkan verecek balık geçitleri ve diğer göç yapılarının belirlenmesi için
bilimsel çalışmalar yürütülmeye başlanılmıştır.
Bununla birlikte “Ege ve Marmara Denizinde Mercan Kolonilerinin İzlenmesi,
Geliştirilmesi ve Korunması Projesi”, “Türkiye Deniz Çayırları alanlarının korunması
Projesi”, “Türkiye’de İklim Değişikliğinin Su Ürünleri ve Balıkçılık Üzerindeki Olası
Etkilerinin Bütünleşik Analizi Projesi” ve “Ekosistem Yaklaşımlı Sorumlu Balık Stok
Takviyesi Sürdürülebilir Kullanım Projesi” adlı projeler halihazırda mevcut olup bütçe
imkanları dahilinde uygulamaya alınacaktır.
5.1.5. Orman Genel Müdürlüğünün Çalışmaları
Türkiye’nin iklimi, topoğrafyası, toprak özellikleri ve sosyoekonomik şartlarına
paralel olarak orman, mera ve tarım alanlarında ciddi bir erozyon problemi
yaşanmaktadır. Orman sınırları içinde veya orman sınırları dışında her türlü arazide;
ağaçlandırma, erozyon kontrolü, ormanla ilgili mera ıslahı, çölleşme ile mücadele, sel
ve çığ kontrolü çalışmalarını yürütmek, entegre havza projeleri yapmak ve uygulamak
görevleri Orman Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır. Orman Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan çalışmalar iklim değişikliğine uyum ve su kaynakları konusunda
doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan faaliyetler
çeşitli başlıklarda özetlenebilir:
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Türkiye'deki Ormanların Durumu, Orman Varlığı (OGM, 2020 Ormancılık
İstatistikleri)
Türkiye’deki orman varlığı 22 933 000 hektar ile ülke yüzölçümünün %
29,4’ünü kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal kapalı orman alanı 13 264 429
hektar ile toplam ormanlık alanının % 58’ini, boşluklu kapalı orman alanı ise 9 668 571
hektar ile toplam ormanlık alanın % 42’sini oluşturmaktadır (Şekil 9 ve Şekil 10).
Ülkemiz ormanların % 99'u devletin yönetiminde olup Orman Genel Müdürlüğü,
Türkiye'deki ormanların yönetiminden sorumludur. Türkiye'deki orman alanı 1973
yılından beri giderek artmakta olup 2023 yılına kadar orman alanının ülke
yüzölçümünün % 30'una ulaşması hedeflenmektedir (OGM, 2018).
Orman alanlarının korunması ve orman dışı ağaçlandırma faaliyetleri sayesinde
orman alanları 2005-2019 arasında kademeli olarak artmaktadır. Küresel ve ulusal
talepler doğrultusunda ormanların ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel işlevlerinin bir
ekosistem bütünlüğü içinde ele alınması ve ormanların sürdürülebilir orman yönetimi
ilkelerine göre yönetilmesi günümüz ormancılık anlayışının temel yaklaşımıdır (FAO,
2020).

Şekil 9 Orman alanlarının dağılımı (OGM, 2020 Ormancılık İstatistikleri).
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Şekil 10 Orman alanlarının dağılımı (OGM, 2020 Ormancılık İstatistikleri).
Ormanların Planlanması (OGM, 2020)
Ulusal orman envanter çalışmaları, orman yönetim planlarının yapımı, yönetim
planlarına biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin entegrasyonu ve izleme
sistemlerinin geliştirilmesine yönelik iş ve işlemler ile süreçler faaliyet kapsamında yer
almaktadır. Orman amenajman planları tüm ülke bazında düzenli olarak 1963 yılında
yapılmaya başlanmış ve 10 yıllık bir süreç zarfında 1972 yılında tamamlanmıştır. İlk
plan döneminin tamamlanmasından sonra her yıl ormanlarımızın yaklaşık onda birinde
plan yenileme çalışmaları başlatılmış olup bu çalışmalar kesintisiz olarak devam
ettirilmektedir. Son yıllarda amenajman sisteminde önemli reformlar gerçekleştirilmiş,
ormanların sadece odun üretimine dayalı olan planlama şekli değiştirilerek, ekosistem
tabanlı fonksiyonel planlama modeli uygulanmaya konulmuştur. Amenajman planları
en küçük yönetim birimi olan Orman İşletme Şefliği düzeyinde 10-20 yıl süreli olarak
hazırlanmakta ve uygulanmakta olup, yılda ortalama 1,5-2,5 milyon hektar orman
alanının amenajman planları yenilenmektedir.
Araştırma ve Geliştirme (OGM, 2020)
Sürdürülebilir orman yönetimi ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması açısından
ormancılık araştırmaları büyük önem arz etmektedir. Orman kaynaklarının yönetiminde
daha fazla bilimsel araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, Ormancılık
Araştırma Enstitü Müdürlüklerince; ağaç ıslahı, plantasyon ormancılığı, orman
yangınları, doğal ormanların korunması ve geliştirilmesi, odun dışı orman ürünleri,
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erozyonla mücadele, mera ıslahı, biyolojik çeşitlilik, sosyal ormancılık gibi konularda
yürütülen projelerin sonuçları uygulama birimlerinin hizmetine sunulmaktadır.
Ormanların Yangınlara Karşı Korunması (OGM, 2020)
Coğrafi konumu itibariyle Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde
ormanlarımızın büyük bölümü yangın tehdidi altında bulunmakta olup, toplam ormanlık
alanın % 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır. Bu
sebepten orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer
almaktadır. Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mâni olmak için her türlü
fiziki ve beşerî tedbiri almak, orman yangınlarıyla mücadele tekniklerini geliştirmek ve
güçlendirmek, yangına müdahale süresini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek
ve orman yangınlarında görev alan personeli eğitmek öncelikli ve önemli faaliyetlerimiz
arasında yer almaktadır. Yangın geçiren orman alanlarının yeniden orman örtüsüne
kavuşturulması ve muhtemel orman yangınlarının etkisinin azaltılması maksadıyla kısa
adı YARDOP olan “Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Orman
Tesisi Projesi” 2010 yılında uygulamaya aktarılmış, 2014 yılında revize edilerek 6976
sayılı Tamim olarak yeniden uygulanmaya başlanmıştır.
Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele (OGM, 2020)
Ülkemiz ormanlarında, böcek, mantar ve diğer canlıların meydana getirdikleri
zararlar içerisinde, böcek zararları önemli yer tutmaktadır. Bu bakımdan orman
zararlıları ile mücadele çalışmalarında, böceklerle mücadele ön plana çıkmaktadır.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak, orman zararlıları ile mücadelede
biyolojik mücadele yöntemi öncelikle kullanılmaktadır. Bu maksatla; 26 ilde 46 adet
laboratuvarda ortalama 500 bin adet/yıl faydalı yırtıcı böcek ve faydalı parazit, virüs vb.
üretilerek zararlı böceklerin yoğun olarak bulunduğu alanlara bırakılırken, doğal
dengenin yeniden oluşturulması için belirlenen orman alanlarına 50 bin adet/yıl kuş
yuvası asılmakta, 100 adet/yıl karınca yuva nakli gerçekleştirilmektedir.
Orman Bakım, Gençleştirme ve Rehabilitasyon (OGM, 2020)
Orman bakım tedbirleri, meşçere gelişme çağına göre birbirinden farklı teknik
müdahaleleri gerektiren silvikültürel uygulamalardır. Bakım çalışmaları Gençlik-kültür
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bakımı, sıklık bakımı, aralama, ışıklandırma, alt tesis, budama ve benzeri faaliyetlerin
yanı sıra sürgünden gelmiş ormanların koruya Orman kadastro çalışmaları ile arazi
kadastro çalışmalarının ayrı ayrı yürütülmüş olmasından kaynaklanan teknik ve hukuki
problemler nedeniyle 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda düzenlemeye gidilmiş;
çalışmalar tek çatı altında toplanmış ve eş zamanlı yapılmaya başlanmıştır.
Gençleştirme çalışmaları ise aynı yaşlı ormanlarda gençleştirme, değişik yaşlı
ormanlarda gençleştirme, karışık ormanlarda gençleştirme, baltalık ormanlarında
gençleştirme, sekonder karakter gösteren ormanlarda dönüştürme vb. çalışmalardır.
Rehabilitasyon (iyileştirme) çalışmaları ise verimsiz veya verimi düşük orman
alanlarının verimli hale dönüştürülmesi için korumanın da içinde olduğu her türlü
silvikültürel faaliyetlerin bütünüdür. Bu kapsamda her yıl belirlenen programlar
dahilinde bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır.
Silvikültür Faaliyetler
Ormanların niteliklerinin iyileştirilmesi ve verim gücünün artırılmasına yönelik
yürütülen gençleştirme, imar ve bakım gibi silvikültürel uygulamalarla, bozuk orman
alanlarında yapılan rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları silvikültürel faaliyet
kapsamında yer almaktadır. 2020 yılında 63 379 ha alanda gençleştirme, 553 414 ha
alanda bakım olmak üzere toplam 689 636 ha alanda silvikültürel faaliyet yapılmıştır
(Şekil 11).

Şekil 11 Silvikültür faaliyetler.
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Ağaçlandırma (OGM, 2020 Ormancılık İstatistikleri)
Ormanların geliştirilmesi kapsamında ise yapılan ağaçlandırma çalışmaları
neticesinde 4 milyar 660 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuş, ağaçlandırmada
dünyanın en başarılı üç ülkesi arasına girme başarısı gösterilmiştir. Hedef 2023 yılı
sonuna kadar orman alanlarını ülke yüzölçümünün % 30’una denk gelen 23,4 milyon
hektara yükseltmek ve “7 milyar insan, 7 milyar fidan” gayesiyle dünyadaki her insan
için bir fidan dikerek 7 milyar fidanı toprakla buluşturmaktır.
2008-2012 yılları arasında gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Seferberliği
kapsamında yapılan ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon ve mera ıslahı
çalışmaları erozyonla oluşan toprak kayıplarını azaltmada önemli katkılar sağlamıştır.
Seferberlik kapsamında 5 yılda 2 milyon 429 bin hektar alanda çalışma yapılmıştır.
2020 yılında OGM tarafından 28 632 ha alanda ağaçladırma çalışması yapılmıştır (Şekil
12).

Şekil 12 2015-2020 yılları arasında yapılan ağaçlandırma faaliyetleri
Erozyon Kontrolü/Toprak Muhafaza Çalışmaları (OGM, 2020 Ormancılık İstatistikleri)
Toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi programı 11. Kalkınma
planında yer alan yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir çevre; rekabetçi üretim ve
verimlilik, istikrarlı ve güçlü ekonomi gelişme eksenleri başlığında yer alan politika ve
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hedeflerle doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilidir. Erozyonla mücadelede bugüne kadar
politika oluşturma, kurumsallaşma, mevzuat düzenleme, planlama, projelendirme,
bilinçlendirme, araştırma ve geliştirme, kapasite geliştirme konularında önemli
çalışmalar yapılmıştır. Toprak kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve etkin
kullanımı kapsamında erozyon, heyelan ve benzeri nedenlerle oluşan toprak
kayıplarının kontrol altına alınması ve ıslah edilen mera alanlarının artırılmasının
sağlanması maksadıyla erozyon kontrolü/toprak muhafaza çalışması yapılmaktadır. Bu
kapsamda, 2020 yılında 20 902 ha alanda erozyon kontrolü/toprak muhafaza çalışması
yapılmıştır (Şekil 13).

Şekil 13 2015-2020 yılları arasında yapılan erozyon kontrol faaliyetleri.
Mera Islahı (OGM, 2020 Ormancılık İstatistikleri)
Düşük kalitelideki verimsiz meraların verimlerini yükseltmek, bu meralardan en
yüksek verimi elde etmek maksadıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman içi ve
orman kenarı alanlarında mera ıslahı çalışması yapılmaktadır. 2020 yılında 10 438 ha
alanda mera ıslahı çalışması yapılmıştır (Şekil 14).
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Şekil 14 2014-2020 yılları arasında yapılan mera ıslahı faaliyetleri

Fidan ve Tohum Üretimi (OGM, 2020 Ormancılık İstatistikleri)
Fidan üretimi; 3.270 hektar alanda kurulmuş, 137 adet orman fidanlığında
gerçekleştirilmekte, başta karaçam, sarıçam, kızılçam ve fıstıkçamı vb. türler olmak
üzere ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ile süs bitkilerinden oluşan 1.000 değişik
türde fidan üretimi yapılmaktadır. Fidan üretiminde ihtiyaç duyulan tohumlar, gen
kaynaklarından toplanmakta olup, ülke genelinde; 62 ağaç türünden 336 adet 43.119,7
gen koruma ormanı, 32 ağaç türünden 318 adet ve 41.880,1 hektar tohum meşceresi, 17
ağaç türünden toplam 22 adet ve 62,7 hektar tohum plantasyonu, 12 ağaç türünden 185
adet ve 1.443,3 hektar tohum bahçesi, 4 ağaç türünden toplam 37 adet ve 125,9 hektar
döl deneme alanı ve 6 ağaç türünden toplam 23 adet ve 58,5 hektar klon parkı tesis
edilmiştir. Ayrıca Geniş Yapraklı ve Meyveli Türlere Ait Tohum Bahçesi Tesis Eylem
Planı (2014-2018) uygulanmış olup, bakım çalışmaları ve fidan üretimie ilişkin
çalışmalar devam etrmektedir (Şekil 15).
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Şekil 15 Fidan üretim faaliyetleri
Entegre Havza Projeleri (OGM, 2021)
Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Toprak Kaynaklarının Korunması,
Geliştirilmesi ve Etkin Kullanımı maksadıyla entegre havza rehabilitasyon projeleri
hazırlanmaktadır. Başta erozyon kontrol çalışmaları olmak üzere doğal kaynakların
rehabilitasyonu çalışmalarını havza bütünlüğü içerisinde ele alan; “Doğu Anadolu Su
Havzaları Rehabilitasyon Projesi” ve “Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon
Projesinden” elde edilen deneyimlerden faydalanılarak hazırlanan “Çoruh Nehri
Havzası Rehabilitasyon Projesi” ve “Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” 2012
yılında uygulamaya aktarılmıştır. Ayrıca, Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi ile
Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi adı altında iki adet yeni entegre havza
projesinin planlama çalışmalarına başlanmıştır.
Eylem Planları
Toprak kayıplarının azaltılması, toprağın ve su kaynaklarının korunması
maksadıyla 3 eylem planı hazırlamış ve 2013-2019 yılları arasında uygulanmıştır.
Ulusal Erozyonla Mücadele Eylem Planı (2013-2019)
Ülkemizde erozyona maruz alanlarda Tarım

ve

Orman

Bakanlığı

koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte 2013-2017 yıllarını kapsayan
Erozyonla Mücadele Eylem Planı hazırlanmıştır. Plan kapsamında 5 yıllık süre
içerisinde 1.400.000 hektar alanda erozyonla mücadele gayesiyle ağaçlandırma,
iyileştirme, erozyon kontrolü, mera ıslahı çalışmaları ile geçmişte yapılan ağaçlandırma
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ve erozyon kontrolü sahalarında 2.287.000 hektar bakım çalışmalarının yapılması
planlanmıştır.
Bakanlığımızca 2013 yılında uygulamalarına başlanmış olan “Erozyonla
Mücadele Eylem Planı” uygulama süresi 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır.
Bakanlığımız Gelişim Planlarına da uygun olacak şekilde Bakanlık Makamından alınan
12.02.2018 tarih ve 1076 sayılı Olur ile söz konusu “Erozyonla Mücadele Eylem
Planı” 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda “Erozyonla Mücadele Eylem
Planı” hedefi 1.4000.000 hektardan, 1.966.348 hektara revize edilmiştir. Bugüne kadar
yapılan çalışmalar ile erozyonla oluşan toprak kayıplarının azaltılmasında çok büyük
fayda sağlanmıştır.
Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı (2013-2019)
Sel ve taşkınların en önemli sebebi; havzanın üst kısımlarındaki su toplama
bölgesinde toprak-su-bitki arasındaki tabii dengenin bozulmasıdır. Sel ve taşkınları
önlemede en tesirli ve kalıcı usul ise su toplama bölgesindeki bozulan tabii dengeyi
yeniden tesis edecek tedbirlerin alınmasıdır. Sel ve taşkın zararlarının azaltılması
çalışmalarında en tesirli ve ekonomik çözüm; sel yaşanmadan önce havza genelindeki
insan faaliyetlerini düzenleyen ve çoğunlukla yapısal unsur ihtiva etmeyen nitelikteki
tedbirleri almaktır. Halkın eğitiminden, sel kontrol tesislerinin yapımına, ağaçlandırma
faaliyetlerine kadar birbirini tamamlayan tedbirlerin, bir plan dahilinde, projeden
yararlananlar da dahil olmak üzere, bütün ilgili kurum ve kuruluşlarca, müşterek bir
program çerçevesinde muhtemel can ve mal ayıplarının en aza indirilmesi
hedeflenmiştir.
Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı (2013-2019)
Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırmaları Eylem Planı ile; havza koruma
alanında bulunan ağaçsız alanlar ile, zaman zaman su altında kalan ve baraj koruma
alanında bulunan arazilerin değerlendirilmesi, erozyonun ve rüsubat taşınımının
önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması, yeni rekreasyon ve turizm alanlarının
oluşturulması, yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirilmesi, yapılacak
olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda
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bulunulması

hedeflenmektedir. Bu

eylem

planı

ile

yapılacak

ağaçlandırma

çalışmalarında öncelikli olarak baraj ve göletlerin göl aynası çevresinde yeşil kuşaklar
meydana getirilmesi ve 2019 yılına kadar mevcut barajlar ve göletlerin göl aynası
çevresindeki havza koruma alanların ağaçlandırılması hedeflenmiştir.
ICP Forest - Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı
Sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminde orman ekosistemlerinin izlenmesi
maksadıyla 1985 yılında Avrupa’da “Hava Kirliliğinin Etkilerinin İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi Uluslararası İşbirliği Programı” (ICP Forests) kapsamında daimi
gözlem alanları (Seviye I ve Seviye II ) oluşturulmuştur. Ülkemizde ise Orman Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda, mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma ve
Geliştirme Dairesi Başkanlığı iş birliğinde 2006 yılında “Orman Ekosistemlerinin
İzlenmesi Projesi” ile çalışmalar başlatılmış, 2007 yılından itibaren ülkemiz
ormanlarının hava kirliliği ve iklim değişikliği etkilerine karşı sağlığında meydana
gelecek olumsuzlukların belirlenmesi amacıyla “Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi
Programı” uygulamaya konulmuştur.
Orman Genel Müdürlüğünün İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetleri (OGM, 2020)
İklim değişikliğinin Türkiye'nin orman ekosistemleri üzerindeki etkilerinin
özgün ve geniş kapsamlı durumu gözönünde bulundurulduğunda, yerelden bölgesel ve
ulusala kadar her düzeyde uyum önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu nedenle,
Orman Genel Müdürlüğünün İklim Değişikliğine Uyum Faaliyetleri kapsamında 2020
yılında “Ormancılıkta İklim Değişikliğine Uyum Stratejik Planı” hazırlanmıştır.
Türkiye'de Ormanların İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri, Orman Genel
Müdürlüğü'nün sektörel bazda uyum konusunda stratejiler ve eylemleri içeren ilk
ürünüdür. Bu belgedeki 9 Strateji ve 51 faaliyet ormanları iklime daha dayanıklı hale
getirmeyi amaçlamaktadır. Orman Genel Müdürlüğü, Stratejik Planı’nda iklim
değişikliğine uyum eylemine ilişkin bir hedef belirlemese de tüm faaliyetlerini doğaya
yakın yaklaşım ve sürdürülebilir orman yönetimi anlayışı ile sürdürmektedir. Aşağıda
bir kısmı listelenen Orman Genel Müdürlüğü faaliyetleri iklim değişikliğine uyum
sağlamaya hizmet etmektedir.
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İklim Değişikliğinin Etkileri ve Uyum Konulu OGM Projeleri
1. Ormanların Su Kullanımı Bağlamında Sürdürülebilir Orman Yönetimi
Uygulamaları için Orman Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (2012-2013)
2. Küresel değişiklikler bağlamında Akdeniz orman ekosistemlerinin mal ve
hizmetlerinin üretiminin maksimize edilmesi Projesi (FFEM) (2013-2018)
3. OGM Seyhan Havzası Projesinde Orman Ekosistemi ve Ormancılığının İklim
Değişikliğine Uyumu (2011)
4. MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Bölgesinde Ormancılık Politikalarının
İklim Değişikliğine Adaptasyonu Projesi (2010-2015)
5. Konya Bölgesinde Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu (20132017)

Üst Politika Belgeleri
Ormancılık ve orman kaynaklarının yönetimi ile ilgili temel politika, öncelikler
ile hedefler; uygulama süreci devam eden kalkınma plan ve programlarında, ulusal,
bölgesel ve sektörel strateji belgelerinde aşağıda özetlendiği şekilde yer almıştır:
- On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
- Türkiye Ulusal Ormancılık Programı (2004-2023)
- Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi (2010-2023)
- Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2011–2023)
(2011-2023)
- Çölleşme İle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2023)
- Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Strateji ve Eylem Planı (2007)
- Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)
- Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2014-2020)
- Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023)
- AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (2007-2023)
- Enerji Verimliliği Stratejisi (2010-2023)
- Ormancılık Politika Belgesi (2017)
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5.1.6. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çalışmaları
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü olarak; havza bazında muhtemel kuraklık
risklerinin olumsuz etkilerinin kontrolü ve kuraklık problemlerinin çözümüne yönelik
olarak kuraklık öncesinde, esnasında ve sonrasında alınacak tedbirleri ihtiva eden
kuraklık yönetim planları hazırlanmaktadır. Bu minvalde ülkemizde iklim değişikliğinin
yerüstü ve yer altı su kaynakları üzerinde oluşturacağı etkilerin tespit edilmesi ve bu
etkilerin en aza indirilmesi için uyum faaliyetlerinin planlanması amacıyla sizlerin de
bildiği gibi 2013 yılından itibaren de havza bazında kuraklık yönetim planlarının
hazırlanması çalışmalarını gerçekleştiriliyor. 2023 yılı sonuna kadar ülkemizde yer alan
25 havzanın Kuraklık Yönetim Planları tamamlanması hedeflenmektedir. Tamamlanmış
olan Kuraklık Yönetim Planlarında yer alan tedbirlerin uygulamasının takibi 6 aylık
dönemlerle yapılmaktadır. Kuraklık Yönetim Planlarındaki güncel durum Şekil 16’da
verilmektedir.

Şekil 16 Kuraklık Yönetim Planlarındaki Güncel Durum

Tablo 6’da Kurum ve Kuruluşların kuraklık yönetimi kapsamında yaptığı çalışmalar
verilmektedir.
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Tablo 6 Kurum ve Kuruluşların yaptığı çalışmalar
Kurum Adı

İşin Adı

Ankara
Büyükşehir
Belediyesi
ASKİ Genel
Müdürlüğü

Ankara İçmesuyu,
Atıksu,
Yağmursuyu
Yönetimi Master
Planı

İşin maksadı
kapsamı (özet
bilgi)
Su Kayıp ve
Kaçakları Devam
eden su kayıplarını
azaltma çalışmaları
değerlendirilecek,
yol açan etkenler
incelenerek su
kayıp/kaçak
azaltım hedefleri
belirlenerek
kademeli
uygulama
programı
uygulanacaktır.
İklim Değişikliği
Etkileri
Su kaynakları
havzalarında
yağış-akış oransal
ilişkisi
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İşin faaliyetleri

İşin Durumu
ve Süresi

Plan Kapsamında 21
Devam ediyor
Görev Raporu, 11 Özel
(07.04.2020Rapor, 6 Nihai Rapor
23.09.2023
hazırlanacak olup,
2054 hedef yılı ve ara
dönemler için su ihtiyaç
eğrileri belirlenerek
Ankara ili için yıllara
göre su arz/talep dengesi
tabloları ve eğrileri
oluşturulacak,
Yağmursuyu toplama
sistemi, Yağmur Suyu
Hasadı, Uzaklaştırma ve
Dere Islahı Projesi
hazırlanacak,
Kuraklık analizi
yöntemleri incelenecek ve
belirlenecek yöntemle
mevcut, planlanan ve
potansiyel su kaynakları

Faydalanıcılar

İşin
Çıktıları/Sonuçları

Tarım ve Orman
Bakanlığı, Çevre
ve Şehircilik
Bakanlığı,
Ankara
Büyükşehir
Belediyesi, ilçe
Belediyeler,
Ankara Halkı

Ankara içerisindeki
Su Kayıp-kaçak
Oranlarının
Belirlenmesi ve
Oranın
Düşürülmesi
Ankara Alt
Havzaları ve
Yerleşim Birimleri
için Kuraklık
Şiddeti İndisi’nin
yardımıyla Mevcut
ve Gelecek Dönem
için sektörel ET
seviyesi
tanımlanacaktır.
Ankara’nın artan su
ihtiyacı için mevcut
kaynakların etkin
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araştırılacak,
bulunan bu
ilişkiler iklim
simülasyonları
yağış sonuçları
kullanılarak;
gelecek dönem
(2021-2054)
akımları simüle
edilmeye
çalışılacaktır.
Atıksu Toplama
Sistemi:
Gri Su
uygulamaları
incelenecek, evsel
Atıksuların
siyah/gri su olarak
ayrıştırılması
arıtılması ve
yeniden
kullanılması etüt
edilecektir.
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için kuraklık
değerlendirmesi
yapılacak,
Şehir Selleri Yönetiminde
Yenilikçi Yaklaşımlar
kapsamında teknolojik
izlemelerle birlikte
entegre çözümler
yürütülecek, iklim
değişikliğinin yağış
rejimine etkisi kapsamlı
bir şekilde incelenip şehir
selleri üzerinde etkileri
alınacak tedbirler ve
uygulamaya yönelik
önerilerde bulunulacaktır.

ve verimli bir
şekilde
kullanılabilmesi,
yeni kaynakların
çevre odaklı
sürdürülebilir bir
şekilde entegre
edilmesi.
Ankara’nın gelecek
otuz yılı için su,
Atıksu,
yağmursuyu
ihtiyaçlarının
belirlenmesi.
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Yağmursuyu
Sistemleri:
Havzalar, mevcut
altyapı ve tesisler,
planlanan ve
devam eden
çalışmalar, debi ve
kirlilik yükleri,
yağmursuyu
geciktirme,
biriktirme yapıları,
mevcut ıslah
çalışmaları,
hazırlanmış
projeler ve hesap
yöntemleri
değerlendirilecekti
r.
İçme Suyu
Arıtma:
Mevcut su arıtma
tesislerinin
kapasiteleri,
verimleri
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incelenerek işletme
etütleri yapılarak
su ihtiyacını
karşılamada
yeterlilik
değerlendirmeleri
yapılacaktır.
Atıksu Arıtma:
Mevcut tesisler ve
iyileştirme
çalışmaları da göz
önüne alınarak
arıtılmış
atıksuların
uzaklaştırma
stratejileri alıcı
ortamların
durumuna göre
belirlenerek yeşil
altyapı ve geri
kazanım
uygulamaları
dikkate alınacaktır.
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Yeşil Altyapı:
Park ve bahçelerin
su ihtiyacını
karşılamak üzere
ulusal ve
uluslararası yeşil
altyapı stratejileri
dikkate alınarak
atıksuların geri
kazanımı amaçlı
seçenekli planlama
çalışmaları
yapılacaktır.

Sakarya
Büyükşehir
Belediyesi- Su
ve
Kanalizasyon
İdaresi Genel
Müdürlüğü

Sapanca Gölünü
Besleyen
Derelerin Su
Kalitesi Verilerin
İşlenmesi ve
Takibi
Sapanca Gölünün
Batimetrik
Verileri
Kullanarak Göl

Sapanca Gölünü
besleyen yüzeysel
sulardan dönemsel
olarak, göle
taşınan kirliliklerin
tespiti ve
önlenmesine
ilişkin gerekli
çalışmaların
belirlenmesi. Göl
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1) Su analizleri
2) Su kalitesinin
etkileyen
parametreler
3) Elde edilen
verilerin
modelleme
kapsamında
kullanılması
4) Göl hacmi veri

Tamamlandı,
2020-2021

Kamu
Kurumları ve
halk

Sapanca Gölünü
Besleyen Yüzeysel
Suların Kalitesi
Sapanca Gölünü
Morfometrisi
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Morfometrisinin
Hazırlanması ve
Gölün Su
Hacminin
Belirlenmesi

hacminin
mevsimsel olarak
değişiminin
izlenmesi.

Akarçay Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Akarçay Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı’nın maksadı,
muhtemel kuraklık
riskleriyle
karşılaşıldığında
yaşanacak olan
olumsuz etkilerin
azaltılması ve
kuraklık
problemlerinin
çözümüne yönelik
olarak kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında
alınacak tedbirlerin
belirlenmesidir.
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tabanı
5) Su kalitesi takip
planı

Bu yönetim planının
hedefleri,
-Muhtemel kuraklık
riskleriyle
karşılaşıldığında
yaşanacak olan olumsuz
etkilerin azaltılması,
mümkün olan en kısa
sürede kuraklık
problemlerinin çözüme
kavuşturulması,
-Proje kapsamında
gerçekleştirilen
çalışmaların izlenmesi ve
değerlendirilmesinin belli
periyotlarda yapılabilmesi
için bir sistematiğin
ortaya konulması,

Tamamlandı
2013-2015

Kamu
kurumları, Halk
ve Özel
sektörler

1. KYP
organizasyonun
planlanması
2. Planın tasarımı
3. Kuraklık öncesi
hazırlık
4. Kuraklık acil
durum
- Kritik durumun
belirlennmesi
- Tahliye
opsiyonlarının
değerlendirilmesi
- Kritik durumlarda
hareket etme kararı
5. Tahliye
6. Bilgilendirme
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-Kuraklık yönetiminde
kapasite geliştirilmesi,
koordinasyonun ve
işbirliğinin sağlanması,
-Kuraklığın etkin
yönetiminin sağlanması,
-Akarçay Havzası’nda
kuraklık konusunda
farkındalık ve kültürünün
artırılması,
-İklim değişikliğinin
kuraklık üzerindeki
etkilerinin belirlenmesi ve
uyum stratejilerinin
geliştirilmesidir
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Büyük Menderes
Havzası Kuraklık
Yönetim Planı

Havzanın su
bütçesi ve
kuraklığa karşı
hassasiyeti göz
önünde
bulundurularak,
kuraklığın üretim
kaynaklarına ve
sosyo-ekonomik
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Bu işin maksadı; havza
esaslı sürdürülebilir
kuraklık yönetimi için
sonuç odaklı ve somut
hedeflerle desteklenmiş
bir politika belirlenmesi,
hedeflerin sorumlu
kuruluşlarla birlikte
tanımlanması, kuraklıkla

Tamamlandı
2017-2019

Kamu kurum ve
kuruluşları, Halk
ve Özel
sektörler

Alınması planlanan
tedbirler
-Büyük Menderes
Havzasındaki
sulama tesislerinin
bakım ve
onarımlarının
yapılması ile kayıp
ve kaçak
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hayata olumsuz
etkilerinin
azaltılması,
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının
akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının
sağlanması
amaçlanmıştır. Bu
amaçları
gerçekleştirmek
adına entegre
havza yönetimi
yaklaşımı ile
kuraklık
indislerinin,
indikatörlerinin ve
eşik değerlerinin
belirlendiği, buna
göre kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında
yapılacak
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ilgili halkın
bilgilendirilmesi, kamu
kesimi, özel sektör, sivil
toplum kuruluşları ile
bilimsel kurumların
koordineli ve katılımcı bir
yaklaşımla hareket
etmesinin teşviki ve
desteklenmesidir.

oranlarının
düşürülmesi
yoluyla su tasarrufu
sağlanması
-Su ürünleri
yetiştiriciliğinde
daha az su
kullanarak daha
fazla balık
üretimini sağlayan
kapalı devre
yetiştiricilik
sistemlerinin
geliştirilmesi
-Şiddetli kuraklık
dönemlerinde, acil
durumlarda su
kıtlığı yaşanan
dağlık ve küçük
beldelerde suyun
rotasyonlu olarak
sağlanması yoluyla
farklı bölgelerdeki
insanların belli
ölçüde suya ulaşma
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çalışmalar ve
alınması gereken
tedbirlerin ortaya
konulduğu
kuraklık yönetim
planı
oluşturulacaktır.
Bu doğrultuda da
kuraklık yönetim
döngüsü takip
edilmektedir.
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Belgesi

imkânı sağlanması
-Olası kuraklıkların
önceden
belirlenebilmesi
için yalnızca
meteorolojik
kuraklığın dikkate
alınmadığı
hidrolojik ve
tarımsal kuraklığın
da, yerüstü suyu
akımları, yeraltı
suyu seviyeleri ve
su tüketimlerinin
göstergelerle
izlendiği Büyük
Menderes
Havzasına özel
kuraklık erken
uyarı sisteminin
geliştirilmesi
-Büyük Menderes
Havzasında yer
alan ormanlarda
gençleştirme
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çalışmalarının bir
program dahilinde
sürekli
yapılmasının
sağlanması
-Ülke çapında
yapılan ıklim
değişikliği, kuraklık
ve su kıtlığı
özelinde sağlık etki
değerlendirme
çalışmalarının
Büyük Menderes
Havzasında da
yapılması
önerilmektedir. Bu
sayede halk
sağlığının ve hassas
grupların karşı
karşıya olduğu
riskler
belirlenecektir.
Özellikle kalp ve
solunum yolu
rahatsızlıklarına
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sahip, kirlilik
yüküne sahip kuyu
suyunu içme suyu
olarak kullanan ve
bağışıklık sistemi
zayıf bireyler gibi
etkilere açık kesimi
üzerinde bu
çalışmaların
yoğunlaştırılması
ve gerekli
bilgilendirme
çalışmalarının
yapılması, ayrıca
kamuoyunun
reklam filmleri,
afişler, billboardlar
ve radyo yayınları
ile
bilinçlendirilmesi
-Su ve
Kanalizasyon
İdarelerince ve
Belediyelerce
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verilen su kullanım
eğitimlerine
devamlılık
kazandırılması,
evde su
kullanımında
tasarruf konulu
bilgilendirme ve
bilinçlendirme
çalışmaları
yapılması, örnek
uygulamalarla
teknik desteklerle
konunun canlı
tutulması
-5403 sayılı yasa
kapsamında arazi
kullanım
planlamalarının ve
politikalarının
belirlenmesinde
Arazi Tahribatının
Dengelenmesi
Ulusal Raporuna
bağlı olarak;
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Gediz Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Havzanın su
bütçesi ve
kuraklığa karşı
hassasiyeti göz
önünde
bulundurularak,
kuraklığın üretim
kaynaklarına ve
sosyo ekonomik
hayata olumsuz
etkilerinin
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Bu işin maksadı; havza
esaslı sürdürülebilir
kuraklık yönetimi için
sonuç odaklı ve somut
hedeflerle desteklenmiş
bir politika belirlenmesi,
hedeflerin sorumlu
kuruluşlarla birlikte
tanımlanması, kuraklıkla
ilgili halkın
bilgilendirilmesi, kamu

Tamamlandı
2017-2019

çölleşme, erozyon,
organik karbon
değerlendirme ve
izleme
sistemlerinin
kullanılması
-Kuraklık afetinin
de Türkiye Afet
Müdahale Planı
(TAMP) ’ nda
belirtilen İl Afet
Müdahale Planları
kapsamında
değerlendirmeleri
Kamu kurum ve Sonuç olarak
kuruluşları, Halk alınması önerilen
ve Özel
tedbirler;
sektörler
-Mevcut randıman
oranı 0,42 olan
Menemen
Sulaması’nın
Sulama
Sistemlerinde Su
Kullanımının
Kontrolü ve Su
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azaltılması,
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının
akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının
sağlanması
amaçlanmıştır. Bu
amaçları
gerçekleştirmek
adına entegre
havza yönetimi
yaklaşımı ile
kuraklık
indislerinin,
indikatörlerinin ve
eşik değerlerinin
belirlendiği, buna
göre kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında
yapılacak
çalışmalar ve
alınması gereken
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kesimi, özel sektör, sivil
toplum kuruluşları ile
bilimsel kurumların
koordineli ve katılımcı bir
yaklaşımla hareket
etmesinin teşviki ve
desteklenmesidir.

Kayıplarının
Azaltılmasına
İlişkin Yönetmelik
gereği 0,55 oranına
yükseltilmesi için
fizibilite
çalışmalarının
yapılması ve
sistemin rehabilite
edilmesi.
-Mevcut randıman
oranı 0,28 olan
Sarıgöl
Sulaması’nın
Sulama
Sistemlerinde Su
Kullanımının
Kontrolü ve Su
Kayıplarının
Azaltılmasına
İlişkin Yönetmelik
gereği
0,55 oranına
yükseltilmesi için
fizibilite
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tedbirlerin ortaya
konulduğu
kuraklık yönetim
planı
oluşturulacaktır.
Bu doğrultuda da
kuraklık yönetim
döngüsü takip
edilmektedir.
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çalışmalarının
yapılması ve
sistemin rehabilite
edilmesi.
-Mevcut randıman
oranı 0,31 olan
Ahmetli
Sulaması’nın
Sulama
Sistemlerinde Su
Kullanımının
Kontrolü ve Su
Kayıplarının
Azaltılmasına
İlişkin Yönetmelik
gereği 0,55 oranına
yükseltilmesi için
fizibilite
çalışmalarının
yapılması ve
sistemin rehabilite
edilmesi.
-Mevcut randıman
oranı 0,32 olan
Adala Sulaması’nın
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Sulama
Sistemlerinde Su
Kullanımının
Kontrolü ve Su
Kayıplarının
Azaltılmasına
İlişkin Yönetmelik
gereği
0,55 oranına
yükseltilmesi için
fizibilite
çalışmalarının
yapılması ve
sistemin rehabilite
edilmesi.
-Mevcut randıman
oranı 0,47 olan
Alaşehir
Sulaması’nın
Sulama
Sistemlerinde Su
Kullanımının
Kontrolü ve Su
Kayıplarının
Azaltılmasına
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İlişkin Yönetmelik
gereği 0,55 oranına
yükseltilmesi için
fizibilite
çalışmalarının
yapılması ve
sistemin rehabilite
edilmesi.
-İçmesuyu
şebekesinde %42
kayıp kaçak oranına
sahip Kütahya İli
Gediz İlçesinde
Kayıp-Kaçak
Oranının İçmesuyu
Temin ve Dağıtım
Sistemlerindeki Su
Kayıplarının
Kontrolü
Yönetmeliği
(Resmi Gazete
tarih: 31.08.2019 ve
sayı: 30874) gereği
Büyükşehir
olmayan İlçe
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Belediyelerinde
2023 yılında
ulaşılması
hedeflenen %35'e,
2028 yılında
ulaşılması
hedeflenen %30'a
düşürülmesi.
-Mevcut gözlem
kuyularına ek
olarak yeni YAS
gözlem kuyuları
açılarak Gediz
Havzasındaki YAS
gözlem ağının
genişletilmesi.
-Mevcut toprak
nemi ölçümlerine
ek olarak uygun
görülen yerlere
yeterli sayıda
toprak nemi
ölçümleri yapılarak
Gediz
Havzasındaki
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Konya Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Konya Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı ile muhtemel
kuraklık riskleriyle
karşılaşıldığında
yaşanacak olan
olumsuz etkilerin
azaltılması, su
kıtlığında alınması
gereken tedbirlerin
belirlenmesi ve
mümkün olan en
kısa sürede
kuraklık
problemlerinin
çözümüne yönelik
olarak kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında
alınacak tedbirlerin
belirlenmesidir.
Konya Havzası’nın
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“Konya Havzası Kuraklık Tamamlandı
Yönetim Planı”
2013-2015
kapsamında
gerçekleştirilen çalışmalar
aşağıda verilmektedir:
1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası
platformda kullanılan
indis/indisler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanları
belirlenmiştir.
2. Kuraklık
indisi/indisleri
kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizleri
yapılarak havzanın
kuraklık hassasiyeti
belirlenmiştir.

toprak nemi ağının
genişletilmesi.
Kamu kurum ve Kuraklığın ve su
kuruluşları, Halk kıtlığının üretim
ve Özel sektör
kaynaklarına ve
sosyo-ekonomik
hayata olumsuz
etkilerinin
azaltılması ve/veya
önlenmesi, kuraklık
şartlarında suyun
sektörler arasında
paylaşımı, kısıtlı su
kaynaklarının akılcı
ve sürdürülebilir
kullanımının
sağlanması
amacıyla Konya
Havzası’nda
uygulanacak
ekonomik,
sürdürülebilir ve
teknik olarak
uygulanabilir
tedbirler ve her bir
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su bütçesi ve
kuraklığa karşı
hassasiyeti göz
önünde
bulundurularak,
entegre havza
yönetimi yaklaşımı
ile kuraklığın ve su
kıtlığının üretim
kaynaklarına ve
sosyo-ekonomik
hayata olumsuz
etkilerinin
azaltılması,
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının
akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının
sağlanması için
kuraklık ve su
kıtlığı
indikatörlerinin ve
eşik değerlerinin
belirlendiği, buna
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3. Havzanın tümünü
kapsayacak şekilde, üç
küresel, bir bölgesel iklim
modeli çalıştırılarak
havzanın sıcaklık, yağış,
buharlaşma
projeksiyonları elde
edilmiştir.
4. Projeksiyon yapılan
dönemler için tahmin
edilen meteorolojik
durumlar dikkate alınarak
hidrolojik modelleme
yaklaşımı ile havza su
potansiyeli ve su
potansiyelinde meydana
gelmesi muhtemel
değişimler
hesaplanmıştır.
5. Projeksiyonlar
sonrasında kuraklık ve su
kıtlığının dört ana sektöre
(içme ve kullanma suyu,
tarım, sanayi, ekosistem)
etkisinin analiz edildiği

tedbirin kuraklık ve
su kıtlığının
etkilerini azaltma
hedefinin tamamına
nasıl katkı
sağladığını tespit
edilmiş,
değerlendirilmiş ve
öncelik sırasına
konulmuştur.
Tedbirler
belirlenirken
planlanan sulama
yatırımları ve tarım
politikaları da
dikkate alınarak
iklim değişikliğinin
havzanın düşük,
orta ve şiddetli
kuraklık riskleri
üzerindeki etkisi,
gelecekte
yaşanması
muhtemel
kuraklıklar, gelecek
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göre kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında
yapılacak
çalışmalar ve
alınması gereken
tedbirlerin ortaya
konduğu kuraklık
yönetim planının
oluşturulmasıdır.

sektörel etki analizi
gerçekleştirilmiştir.
6. Sektörel analiz
sonuçları göz önüne
alınarak suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulmuştur.
7. Kuraklık durum
tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada
oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel etkiler
belirlenmiştir.
8. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı
kaynaklı sorunlar ve
etkileri çözüm önerileri
ile birlikte belirtilmiştir.
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su bütçesi, su
kullanan tüm
sektörlerin (içmekullanma, tarım,
sanayi ve
ekosistem) ne
şekilde etkileneceği
gibi hususlar göz
önünde
bulundurulmuştur.
Ayrıca ulusal ve
uluslararası
kaynaklar (eylem
planları, strateji
belgeleri, akademik
yayınlar, projeler)
incelenerek Konya
Havzası’nda da
uygulanabilecek
yeni yöntemler
dahil edilmiştir.
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9. İlgili projeksiyonlar
dikkate alınarak, kuraklık
ve su kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefler de
dikkate alınarak eylem
planı hazırlanmıştır.
10. Hidrolojik rejim, su
kaynaklarında beklenen
değişiklikler ve havzanın
su bütçesi gibi ileriye
yönelik tahminlerde iklim
değişikliği ve nüfus
projeksiyonları dikkate
alınmıştır.
11. Atıksuyun yeniden
kullanımı hususu analiz
edilerek kuraklık
yönetimine etkileri ortaya
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konulmuştur.
12. CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
havzaya ait meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik ve
bütüncül kuraklık
haritaları hazırlanmıştır.
13. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konulmuştur.
14. Proje kapsamında
elde edilen çıktıların
gösterildiği web-tabanlı
Konya Havzası kuraklık
veri tabanı hazırlanması.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel

Küçük Menderes
Havzası Kuraklık
Yönetim Planı

Kuraklık, Türkiye
coğrafyası için
yaygın bir afet
riski
oluşturmaktadır.
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“Küçük Menderes
Havzası Kuraklık
Yönetim Planı”
geliştirilmesi işi
kapsamında

Tamamlandı
2016-2018

Kamu kurum ve Küçük Menderes
kuruluşları, Halk Havzası için önemi
ve Özel sektör
yüksek ve/veya
üretim payı ile
ekonomik değeri

118

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

Müdürlüğü

Küçük
Menderes Bölgesi
de bulunduğu
coğrafyada sahip
olduğu tarımsal,
ekonomik ve doğal
önemi gereği bu
riskten fazlasıyla
etkilenebilecek
alanlar arasında
yer almaktadır. Bu
çalışmanın amacı
havza sınırları esas
alınarak
Türkiye’nin 25
nehir havzasından
biri olan Küçük
Menderes Havzası
için “Kuraklık
Yönetim Planı”nın
hazırlanmasıdır.

gerçekleştirilen çalışmalar
şunlardır:
1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası
platformda kullanılan
indis/indisler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanların
belirlenmesi.
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indisleri
kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizinin
yapılması, havzanın
kuraklık hassasiyetinin
belirlenmesi.
3. Kuraklık şartlarında
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının akılcı ve
sürdürülebilir
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yüksek olan
sektörler dikkate
alınarak sektörel
etkilenebilirlik
analizi
gerçekleştirilmiştir.
Dünyada yaygın
olarak kullanılan
sektörel
etkilenebilirlik
analizi yöntemleri
incelenmiş ve
Küçük Menderes
Havzası’ndaki
tarım, ekosistem,
içme ve kullanma
suyu, sanayi, enerji,
turizm ve sağlık
sektörlerinin
kuraklıktan
etkilenebilirliklerini
hesaplamak adına
en uygun yöntem
belirlenmiştir. Bu
yöntemde
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kullanımının sağlanması
için havza su bütçesi,
iklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
projeksiyonları, planlanan
içme suyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak
gelecekteki su
bütçesindeki değişimin
tespit edilmesi.
4. Üretim payı ve/veya
ekonomik değeri yüksek
ve havza için önemli olan
sektörler dikkate alınarak
sektörel etkilenebilirlik
analizinin
gerçekleştirilmesi.
5. Sektörel su ihtiyacının
ve kuraklık zafiyeti
yüksek sektörlerin
belirlenerek bu
sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması muhtemel
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kullanılacak olan
birçok parametre
için veriler yapılan
paydaş toplantıları,
saha gezileri,
kurum ziyaretleri
ve ulusal veri
kaynakları
kullanılarak elde
edilmiştir. Bu
veriler mümkün
olan en güncel
halleriyle
kullanılmıştır.
Havzanın detaylı
incelenmesi ve
verilerin temini
süreci sonunda alt
havzalar arasında
tarım, ekosistem,
içme ve kullanma
suyu, sanayi, enerji,
turizm ve sağlık
sektörlerinde
kuraklık iklim
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kuraklıkların üzerlerinde
oluşturacağı potansiyel
risklerin tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmesi.
6. Kuraklık durum
tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada
oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerin belirlenmesi.
7. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı
kaynaklı sorunlar ve
etkilerinin çözüm
önerileriyle beraber
belirtilmesi.
8. İlgili projeksiyonlar
(iklim, nüfus, vb.) dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

olayından
etkilenebilirlik
dereceleri
belirlenmiştir.
Kuraklık durum
tespitlerinin de
yapılması ile
birlikte olası
kuraklık
durumlarının
incelenen 7
sektörde havzada
oluşturduğu ve
oluşturacağı
ekonomik, sosyal
ve çevresel etkilerin
belirlenmiştir.
Sektörel su ihtiyacı
ve kuraklık zafiyeti
yüksek sektörlerin
belirlenerek bu
sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması
muhtemel
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için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan tedbirlerin
belirlenerek eylem planı
hazırlanması.
9. Elde edilen veriler
yardımıyla, havzada
yaşanması muhtemel
kurak dönemlerde
yapılması gereken
çalışmaların ve kuraklık
göstergelerinin (Normal
Durum, Ön Alarm
Durumu, Alarm Durumu
ve Acil Durum) yer aldığı
Acil Durum Eylem Planı
hazırlanması.
10. Sektörel analiz
sonuçları göz önüne
alınarak, suyun mevcut
şartlarda ve değişik

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

kuraklıkların
üzerlerinde
oluşturacağı
potansiyel risklerin
tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmiştir. İklim
değişikliği
projeksiyonları
kullanılarak elde
edilen kuraklık
durumu ve su
potansiyelindeki
değişimler ile
sektörler bazındaki
su tüketim
değişimleri dikkate
alınarak sektörel
etkilenebilirlik
analizinin
projeksiyonu
yapılmıştır. İlgili
projeksiyonlar
(iklim, nüfus, vb.)
dikkate alınarak,

122

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulması.
11. Atıksuyun yeniden
kullanımı hususunun
analiz edilerek kuraklık
yönetimine etkilerinin
ortaya konması.
12. CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
havzaya ait meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik
kuraklık haritalarının
hazırlanması.

kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya
önlemek için;
kuraklık öncesinde,
esnasında ve
sonrasında suyun
optimum
kullanımını ve
tasarrufunu
sağlayacak,
çevresel hedefleri
de dikkate alan
tedbirler
belirlenmiştir.

13. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konması.
14. Proje kapsamında

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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elde edilen çıktıların
gösterildiği web-tabanlı
Küçük Menderes Havzası
kuraklık veri tabanı
hazırlanması.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Kuzey Ege
Havzası Kuraklık
Yönetim Planı

Kuraklık, Türkiye
coğrafyası için
yaygın bir afet
riski
oluşturmaktadır.
Kuzey Ege Bölgesi
de bu riskten
fazlasıyla
etkilenebilecek
alanlar arasında
yer almaktadır. Bu
çalışmanın amacı
havza sınırları esas
alınarak
Türkiye’nin 25
nehir havzasından
biri olan Kuzey
Ege Havzası için
“Kuraklık Yönetim
Planı”nın

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

“Kuzey Ege Havzası
Kuraklık Yönetim Planı”
geliştirilmesi işi
kapsamında
gerçekleştirilecek
çalışmalar şunlardır:
1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası
platformda kullanılan
indis/indisler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanların
belirlenmesi.
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indisleri

Tamamlandı
2016-2018

Kamu kurum ve
kuruluşları, Halk
ve Özel
sektörler

Kuraklık yönetim
mekanizması
kapsamında
gerçekleştirilecek
faaliyetler
kuraklığın şiddetine
göre değişkenlik
göstermektedir. Her
kuraklık şiddetinin
neden olacağı
etkiler farklı
olacağı için önceki
bölümlerde de
belirtildiği üzere
tedbirler
oluşturulurken her
şiddet derecesinin
etkileri ve bu
etkilerin
giderilmesi için
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hazırlanmasıdır.

kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizinin
yapılması, havzanın
kuraklık hassasiyetinin
belirlenmesi.
3. Kuraklık şartlarında
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
için havza su bütçesi,
iklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
projeksiyonları, planlanan
içme suyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak
gelecekteki su
bütçesindeki değişimin
tespit edilmesi.
4. Üretim payı ve/veya
ekonomik değeri yüksek
ve havza için önemli olan
sektörler dikkate alınarak
sektörel etkilenebilirlik

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

gereken tedbirler
gözetilmelidir. Bu
noktada öncelikli
olarak kuraklık
yönetimi
döngüsünün
oluşturulması ve
ardından her şiddet
derecesinde
yürürlüğe
sokulması gereken
tedbirlerin
belirlenmesi
gerekmektedir.
Kuraklığın değişik
derecelerinde
(normal durum,
hafif, orta ve
şiddetli kuraklık),
su kullanan farklı
sektörlerin (içme ve
kullanma suyu,
tarım (sulama,
hayvancılık vb.),
sanayi, ekosistem
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analizinin
gerçekleştirilmesi.
5. Sektörel su ihtiyacının
ve kuraklık zafiyeti
yüksek sektörlerin
belirlenerek bu
sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması muhtemel
kuraklıkların üzerlerinde
oluşturacağı potansiyel
risklerin tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmesi.
6. Kuraklık durum
tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada
oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerin belirlenmesi.
7. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

ve turizm
sektörlerini
kapsayacak şekilde)
ne şekilde
etkileneceği gibi
hususlar dikkate
alınarak, kuraklığın
ekonomik, sosyal
ve çevresel
etkilerini azaltmak
için kuraklık
öncesinde,
esnasında (normal
durum, hafif, orta
ve şiddetli kuraklık
derecelerinde) ve
sonrasında alınması
gereken
uygulanabilir
tedbirler havza, alt
havza ve iller
düzeyinde ayrı ayrı
belirlenmesi
gerekmektedir. Bu
kapsamda mevcut
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kaynaklı sorunlar ve
etkilerinin çözüm
önerileriyle beraber
belirtilmesi.
8. İlgili projeksiyonlar
(iklim, nüfus, vb.) dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan tedbirlerin
belirlenerek eylem planı
hazırlanması.
9. Elde edilen veriler
yardımıyla, havzada
yaşanması muhtemel
kurak dönemlerde
yapılması gereken
çalışmaların ve kuraklık
göstergelerinin (Normal

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

su temin
sistemlerinin
planlama ve işletme
politikaları göz
önüne alınarak,
kısıtlı su
kaynaklarının
verimli ve etkin
kullanımı gayesiyle
mevcut tarım
politikaları ve
uygulamaları da
göz önüne
alınacaktır. Sözü
geçen politikaların
ve uygulamaların
verimli bir şekilde
uygulamaya
konması sürecinde
ise en önemli adım
kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, öngörülen
tedbirleri
uygulayacak ve
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Durum, Ön Alarm
Durumu, Alarm Durumu
ve Acil Durum) yer aldığı
Acil Durum Eylem Planı
hazırlanması.

denetleyecek model
yönetim şeklinin
belirlenmesidir.

10. Sektörel analiz
sonuçları göz önüne
alınarak, suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulması.
11. Atık suyun yeniden
kullanımı hususunun
analiz edilerek kuraklık
yönetimine etkilerinin
ortaya konması.
12. CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
havzaya ait meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik
kuraklık haritalarının

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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hazırlanması.
13. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konması.
14. Proje kapsamında
elde edilen çıktıların
gösterildiği web-tabanlı
Kuzey Ege Havzası
kuraklık veri tabanı
hazırlanması.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Antalya Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Antalya Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı ile muhtemel
kuraklık riskleriyle
karşılaşıldığında
yaşanacak olan
olumsuz etkilerin
azaltılması ve
önlenmesi, su
kıtlığında alınması

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

1. Meteorolojik,
hidrolojik ve tarımsal
kuraklık türlerini
belirlemek için ulusal ve
uluslararası literatürde
kabul gören indisler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanlar
belirlenmiştir.

Tamamlandı
2016-2018

Kamu
kurumları, Halk
ve Özel sektör

HEDEF I –
HASAT
1A) Yağışı teşvik
edici veya daha çok
suyun havzada
tutulmasını
sağlayıcı tedbirler
B) Havzaya düşen
ve havzada tutulan
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gereken tedbirlerin
belirlenmesi ve
mümkün olan en
kısa sürede
kuraklık
problemlerinin
çözümüne yönelik
olarak kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında
alınacak tedbirlerin
belirlenmesi
amaçlanmıştır

2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indisleri
kullanılarak kuraklık
analizler yapılmıştır.
3. Geçmişte yaşanmış
kuraklık olaylarına ilişkin
göstergeler araştırılmış;
elde edilen kuraklık
analiz sonuçları, kuraklık
olaylarına ilişkin
göstergeler ile mukayese
edilerek indis ve
indikatörlerin uygunluğu
ve belirlenen eşik
değerlerin doğruluğu test
edilmiştir.
4. Kuraklık analiz
sonuçlarının
doğrulanması amacıyla
meteorolojik (yağış,
sıcaklık, vb.), hidrolojik
(aylık akım vb.) ve
hidrojeolojik (aylık ve
mevsimlik kuyu rasat

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

su potansiyeli
miktarının
ölçülebilme
hassasiyetini artırıcı
tedbirler
C) Alternatif su
kaynaklarının
tespitine yönelik
çalışmalar
D) Yağış miktarı ve
sıcaklık
ölçümleriyle
kuraklığın tespiti ve
kuraklık erken
uyarı sistemine
yönelik çalışmalar
HEDEF II –
DEPOLAMA 2
A) YAS ve YÜS
tesislerine giren,
tesislerden çıkan ve
tesislerde kaybolan
su miktarını
belirlemeye yönelik
tedbirler
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seviyeleri vb.) kayıtların
zaman ekseninde nasıl bir
eğilim gösterdiğinin tespit
edilmesi amacıyla trend
(gidişler) analizleri
yapılmıştır.
5. Havzada yaşanan kurak
dönemlere ait (eski
tarihli) işlenebilir (analiz
için gerekli teknik
özelliklere haiz) uydu
görüntüleri araştırılmış;
bu görüntüler yardımı ile
bitki örtüsü değişimi
indisleri (NDVI, EVI,
ZVI, SVI) hesaplanmış;
elde edilen sonuçlar ile
kuraklık analiz sonuçları
mukayese edilmiştir.
6. Havzada yaşanması
muhtemel meteorolojik,
hidrolojik ve tarımsal
kuraklık türlerinin
belirlenmesi için uygun
görülen indis ve

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

B) İçme ve
kullanma suyu
kalitesini
belirlemeye yönelik
tedbirler
C) Yeni su
depolama
tesislerinin ve
alternatif depolama
yöntemlerinin
belirlenmesine
yönelik çalışmalar
D) Tesislerin doğru
işletilmesi ile su
kaynaklarının etkin
yönetimini
sağlamaya yönelik
çalışmalar
E) Tesislerin
verimliliğini ve
güvenilirliğini
artırmaya yönelik
çalışmalar
HEDEF III –
İLETİM 3
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indikatörlerin eşik
değerleri en az 4 farklı
durumda (normal durum,
hafif, orta ve şiddetli
kuraklık) gösterecek
şekilde tespit edilmiştir.
7. Havzada yaşanması
muhtemel meteorolojik,
hidrolojik ve tarımsal
kuraklıklar mekânsal
olarak değerlendirilmiş,
bu amaçla farklı kuraklık
şiddetleri için kuraklık
oluşma olasılıklarını
gösteren risk haritaları
oluşturulmuştur.
8. Küresel ısınma ve
iklim değişikliğine bağlı
olarak gelecek
dönemlerde havzada
oluşması muhtemel
kuraklık olayları, “İklim
Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi
Projesi” kapsamında

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

A) Su iletim
sistemlerinden su
kayıplarını azaltıcı
ve sistemlerin
verimliliğini
artıracak tedbirler
HEDEF IV –
KULLANIM 4
A) Su kullanım
verimini artırıcı
tedbirler – Bunlar,
kullanıcı sayısını ya
da sulanan alanı
azaltmadan kişi
başına ya da birim
alandaki su
tüketimini azaltarak
toplam su
kullanımını
düşürmeye yönelik
tedbirleri ifade
etmektedir.
B) Kullanılan su ve
birim su miktarının
belirlenmesi ve
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2016-2100 yılları için
tahmin edilen sıcaklık,
yağış, buharlaşma, akış
projeksiyonları dikkate
alınarak
değerlendirilmiştir.
9. Meteorolojik,
hidrolojik ve tarımsal
kuraklıkları ifade eden
indislere ait kuraklık
haritaları 1965-2016
dönemi için gözlem
verileri ve 2016-2100
dönemi için iklim
değişikliği projesi
çıktıları kullanarak
hazırlanmıştır.
10. Havzanın yer üstü ve
yer altı su potansiyeli, althavzalar ölçeğinde
hidrolojik modelleme
çalışmaları yapılarak
belirlenmiştir.
11. Küresel ısınma ve

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

ölçüm hassasiyetini
artırıcı tedbirler
C) Kuraklığın
etkilerininin
sektörler tarafından
daha az düzeyde
hissedilmesini
sağlamaya yönelik
önlem ya da tedavi
amaçlı tedbirler
D) Kamunun,
halkın ve su
tüketici sektörlerin
kuraklık konusunda
bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi
yönündeki tedbirler
E) Su kullanım
miktarını azaltıcı
tedbirler – Bunlar,
gerekli görüldüğü
halde kullanıcı
sayısını ya da
sulanan alanı
azaltarak toplam su
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iklim değişikliğine bağlı
olarak havza su
potansiyelinde meydana
gelmesi muhtemel
değişimler, “İklim
Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi
Projesi” kapsamında
2016-2100 yılları için
tahmin edilen sıcaklık,
yağış, buharlaşma, akış
projeksiyonları dikkate
alınarak hidrolojik
modelleme yaklaşımı ile
belirlenmiştir.
12. Havzada su kullanan
tarım, içme ve kullanma,
sanayi, turizm ve
ekosistem sektörlerinin
mevcut ve mutasavver su
kullanım miktarları,
havzada gerçekleştirilmiş
saha çalışmaları ve
Master Plan çalışmasının
sonuçları ile althavzalar

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
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kullanımını
düşürmeye yönelik
tedbirleri ifade
etmektedir.
F) (Gelecek dönem)
Su kullanım
miktarlarının
öngörülebilirliğini
artırmaya yönelik
tedbirler
G) Kuraklıkla ilgili
kurumsal yapı ve
paydaşların
koordinasyonunu
artırmaya yönelik
düzenlemeler
HEDEF V –
EKOSİSTEM 5
A) Ekosistemin
kuraklık etkilerine
karşı
güçlendirilmesini
hedefleyen tedbirler
B) Ekosistemin
diğer sektörlerin su
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bazında detaylı olarak
tespit edilmiştir.
13. Tarım sektöründe su
kullanım yöntemleri
tespit edilmiş, uygun
olmayan su kullanım
yöntemlerinin
iyileştirilmesi için
yapılması gereken
çalışmalar belirlenerek
önerilerde bulunulmuş,
uygun olmayan sulama
yöntemlerinin modernize
edilmesi halinde tasarruf
edilecek su miktarı tespit
edilmiş ve öncelikli
olarak modernize
edilmesi gereken alanlar
belirlenmiştir.

kullanımından
kaynaklanması
muhtemel etkilere
karşı korunması
HEDEF VI – GERİ
KAZANIM 6
A) Arıtma işlemine
tabi tutulmayan
kullanım suyunun
yeniden
kullanılması
B) Arıtma işlemine
tabi tutulan
kullanım suyunun
yeniden
kullanılması

14. Sanayi sektöründe su
kullanım miktarları
dikkate alınarak su
tasarrufu sağlayacak
iyileştirme metotları
üzerinde önerilerde
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bulunulmuş, bu şekilde
tasarruf edilebilecek su
miktarları kapsamında
belirlenmiştir.
15. İçme ve kullanma
suyu sektöründe yerleşim
birimlerinin kayıp ve
kaçak oranları dikkate
alınarak gerekli
iyileştirmelerin yapılması
halinde tasarruf edilecek
su miktarı belirlenmiş,
öncelikli olarak
iyileştirmelerin yapılması
gereken yerleşim yerleri
tespit edilmiştir.
16. Havzadaki yer altı
suyu kullanımının miktarı
belirlenmiştir. Yer altı
suyu potansiyeli dikkate
alınarak mevcut veriler ile
havzadaki yer altı suyu
rezervlerinin gelecekte ne
şekilde etkileneceği tespit
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edilmiştir.
17. Havza içerisinde ayda
1000m³’den fazla su
kullanan tesislerin
konumları belirlenmiş ve
haritalandırılmıştır.
18. İklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
artışı, planlanan
içmesuyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak 20162100 yılları için sektörel
su ihtiyacı ve kuraklık
zafiyeti yüksek sektörler
belirlenmiş, gelecek
dönem havza su bütçesi
parametreleri ve
muhtemel su bütçe
açıkları hesaplanmıştır.
19. Kuraklık ve su
kıtlığının havzadaki içme
ve kullanma suyu, tarım,
sanayi, ekosistem ve
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turizm sektörlerine etkisi,
alt-havza ölçeğinde
sektörel etkilenebilirlik
analizi yapılarak
incelenmiş, bu kapsamda
sektörlerin kuraklık
koşullarına karşı
maruziyet, duyarlılık,
ekonomik değeri ve uyum
kapasitesi nicel olarak
belirlenmiştir.
20. Yaşanması muhtemel
kuraklıkların incelenen
sektörler üzerinde
oluşturacağı potansiyel
riskler, alt-havzalar
ölçeğinde tespit
edilmiştir.
21. Farklı kuraklık
şiddetlerinde su kullanan
sektörlerin (içme ve
kullanma suyu, tarım,
sanayi, ekosistem ve
turizm sektörleri) ne
şekilde etkilenebilecekleri
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dikkate alınarak
kuraklığın ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerini azaltmak için
kuraklık öncesinde,
esnasında (hafif, orta,
şiddetli ve çok şiddetli
kuraklık derecelerinde) ve
sonrasında alınması
gereken uygulanabilir
tedbirler havza, alt-havza
ve iller düzeyinde ayrı
ayrı Nihai Rapor
kapsamında
belirlenmiştir.
22. Kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak için alınacak
tedbirlerin
belirlenmesinde kısıtlı su
kaynaklarının verimli ve
etkin kullanımı gayesiyle
mevcut su temin
sistemlerinin planlama ve
işletme politikaları,
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mevcut tarım politikaları
ve uygulamaları, her türlü
su kullanım durumu ve
kayıp/kaçak su
kullanımları göz önüne
alınmış; yer altı ve yer
üstü suyu rezervlerini
korunması, kamunun,
halkın ve su kullanıcı
sektörlerin
bilinçlendirilmesi
maksadıyla kuraklık
şartlarında sektörel bazda
uygulanacak su
ücretlendirme politikaları
ve belirlenen önlemlerin
ilgili kurumlarca
uygulanması ve
denetlenmesi hususunda
gerekli önerilerde
bulunulmuştur.
23. Suyun mevcut
şartlarda ve farklı
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
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sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulmuştur.
24. Atıksuyun yeniden
kullanımı hususu analiz
edilerek kuraklık
yönetimine etkileri ortaya
konulmuştur.
25. Kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan önlemler
belirlenerek eylem planı
hazırlanmıştır.
26. Havzada yaşanması
muhtemel kurak
dönemlerde yapılması
gereken çalışmaların ve
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kuraklık göstergelerinin
(normal, ön alarm, alarm
ve acil durum) yer aldığı
Acil Durum Eylem Planı,
hazırlanmıştır.
27. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konulmuştur.
28. Proje hakkında haber
ve bilgi vermeye yönelik
internet sitesi
oluşturulmuştur.
29. Projede girdi olarak
kullanılan ve üretilen tüm
veriler, Ulusal Su Bilgi
Sistemi altyapısı ile de
uyumlu olacak şekilde
hazırlanmış ve Havza
Kuraklık Veri Tabanı
altında derlenmiştir.
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Veritabanı, mekânsal ve
tablosal veri barındıran,
ilişkisel özellikte ve
mekânsal analiz amaçlı
olacak şekilde
geliştirilmiştir.
30. Web tabanlı
uygulama yazılımı
geliştirilmiştir.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Burdur Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Burdur Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı ile muhtemel
kuraklık riskleriyle
karşılaşıldığında
yaşanacak olan
olumsuz etkilerin
azaltılması ve
önlenmesi, su
kıtlığında alınması
gereken tedbirlerin
belirlenmesi ve
mümkün olan en
kısa sürede
kuraklık
problemlerinin
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1. Meteorolojik,
hidrolojik ve tarımsal
kuraklık türlerini
belirlemek için ulusal ve
uluslararası literatürde
kabul gören indisler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanları
belirlenmiştir.
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indisleri
kullanılarak kuraklık
analizleri yapılmıştır.

Tamamlandı
2016-2018

Kamu kurum ve HEDEF I –
kuruluşları, Halk HASAT
ve Özel sektör
1A) Yağışı teşvik
edici veya daha çok
suyun havzada
tutulmasını
sağlayıcı tedbirler
B) Havzaya düşen
ve havzada tutulan
su potansiyeli
miktarının
ölçülebilme
hassasiyetini artırıcı
tedbirler
C) Alternatif su
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çözümüne yönelik
olarak kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında
alınacak tedbirlerin
belirlenmesi
amaçlanmıştır.

3. Geçmişte yaşanmış
kuraklık olaylarına ilişkin
göstergeler araştırılmış;
elde edilen kuraklık
analiz sonuçları, kuraklık
olaylarına ilişkin
göstergeler ile mukayese
edilerek indis ve
indikatörlerin uygunluğu
ve belirlenen eşik
değerlerin doğruluğu test
edilmiştir.
4. Kuraklık analiz
sonuçlarının
doğrulanması amacıyla
meteorolojik (yağış,
sıcaklık, vb.), hidrolojik
(aylık akım vb.) ve
hidrojeolojik (aylık ve
mevsimlik kuyu rasat
seviyeleri vb.) kayıtların
zaman ekseninde nasıl bir
eğilim gösterdiğinin tespit
edilmesi amacıyla trend
(gidişler) analizleri
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kaynaklarının
tespitine yönelik
çalışmalar
D) Yağış miktarı ve
sıcaklık
ölçümleriyle
kuraklığın tespiti ve
kuraklık erken
uyarı sistemine
yönelik çalışmalar
HEDEF II –
DEPOLAMA 2
A) YAS ve YÜS
tesislerine giren,
tesislerden çıkan ve
tesislerde kaybolan
su miktarını
belirlemeye yönelik
tedbirler
B) İçme ve
kullanma suyu
kalitesini
belirlemeye yönelik
tedbirler
C) Yeni su
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yapılmıştır.
5. Havzada yaşanan kurak
dönemlere ait (eski
tarihli) işlenebilir (analiz
için gerekli teknik
özelliklere haiz) uydu
görüntüleri araştırılmış;
bu görüntüler yardımı ile
bitki örtüsü değişimi
indisleri (NDVI, EVI,
ZVI, SVI) hesaplanmış;
elde edilen sonuçlar ile
kuraklık analiz sonuçları
mukayese edilmiştir.
6. Havzada yaşanması
muhtemel meteorolojik,
hidrolojik ve tarımsal
kuraklık türlerinin
belirlenmesi için uygun
görülen indis ve
indikatörlerin eşik
değerleri en az 4 farklı
durumda (normal durum,
hafif, orta ve şiddetli
kuraklık) gösterecek
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depolama
tesislerinin ve
alternatif depolama
yöntemlerinin
belirlenmesine
yönelik çalışmalar
D) Tesislerin doğru
işletilmesi ile su
kaynaklarının etkin
yönetimini
sağlamaya yönelik
çalışmalar
E) Tesislerin
verimliliğini ve
güvenilirliğini
artırmaya yönelik
çalışmalar
HEDEF III –
İLETİM 3
A) Su iletim
sistemlerinden su
kayıplarını azaltıcı
ve sistemlerin
verimliliğini
artıracak tedbirler
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şekilde tespit edilmiştir.
7. Havzada yaşanması
muhtemel meteorolojik,
hidrolojik ve tarımsal
kuraklıklar mekânsal
olarak değerlendirilmiş,
bu amaçla farklı kuraklık
şiddetleri için kuraklık
oluşma olasılıklarını
gösteren risk haritaları
oluşturulmuştur.
8. Küresel ısınma ve
iklim değişikliğine bağlı
olarak gelecek
dönemlerde havzada
oluşması muhtemel
kuraklık olayları, “İklim
Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi
Projesi” kapsamında
2016-2100 yılları için
tahmin edilen sıcaklık,
yağış, buharlaşma, akış
projeksiyonları dikkate
alınarak
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HEDEF IV –
KULLANIM 4
A) Su kullanım
verimini artırıcı
tedbirler – Bunlar,
kullanıcı sayısını ya
da sulanan alanı
azaltmadan kişi
başına ya da birim
alandaki su
tüketimini azaltarak
toplam su
kullanımını
düşürmeye yönelik
tedbirleri ifade
etmektedir.
B) Kullanılan su ve
birim su miktarının
belirlenmesi ve
ölçüm hassasiyetini
artırıcı tedbirler
C) Kuraklığın
etkilerininin
sektörler tarafından
daha az ya da yakın
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değerlendirilmiştir.
9. Meteorolojik,
hidrolojik ve tarımsal
kuraklıkları ifade eden
indislere ait kuraklık
haritaları 1965-2016
dönemi için gözlem
verileri ve 2016-2100
dönemi için iklim
değişikliği projesi
çıktıları kullanarak
hazırlanmıştır.
10. Havzanın yer üstü ve
yer altı su potansiyeli, althavzalar ölçeğinde
hidrolojik modelleme
çalışmaları yapılarak
belirlenmiştir.
11. Küresel ısınma ve
iklim değişikliğine bağlı
olarak havza su
potansiyelinde meydana
gelmesi muhtemel
değişimler, “İklim
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düzeyde
hissedilmesini
sağlamaya yönelik
önlem ya da tedavi
amaçlı tedbirler
D) Kamunun,
halkın ve su
tüketici sektörlerin
kuraklık konusunda
bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi
yönündeki tedbirler
E) Su kullanım
miktarını azaltıcı
tedbirler – Bunlar,
gerekli görüldüğü
halde kullanıcı
sayısını ya da
sulanan alanı
azaltarak toplam su
kullanımını
düşürmeye yönelik
tedbirleri ifade
etmektedir.
F) (Gelecek dönem)
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Değişikliğinin Su
Kaynaklarına Etkisi
Projesi” kapsamında
2016-2100 yılları için
tahmin edilen sıcaklık,
yağış, buharlaşma, akış
projeksiyonları dikkate
alınarak hidrolojik
modelleme yaklaşımı ile
belirlenmiştir.
12. Havzada su kullanan
tarım, içme ve kullanma,
sanayi, turizm ve
ekosistem sektörlerinin
mevcut ve mutasavver su
kullanım miktarları,
havzada gerçekleştirilmiş
saha çalışmaları ve
Master Plan çalışmasının
sonuçları ile althavzalar
bazında detaylı olarak
tespit edilmiştir.
13. Tarım sektöründe su
kullanım yöntemleri
tespit edilmiş, uygun
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Su kullanım
miktarlarının
öngörülebilirliğini
artırmaya yönelik
tedbirler
G) Kuraklıkla ilgili
kurumsal yapı ve
paydaşların
koordinasyonunu
artırmaya yönelik
düzenlemeler
HEDEF V –
EKOSİSTEM 5
A) Ekosistemin
kuraklık etkilerine
karşı
güçlendirilmesini
hedefleyen tedbirler
B) Ekosistemin
diğer sektörlerin su
kullanımından
kaynaklanması
muhtemel etkilere
karşı korunması
HEDEF VI – GERİ
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olmayan su kullanım
yöntemlerinin
iyileştirilmesi için
yapılması gereken
çalışmalar belirlenerek
önerilerde bulunulmuş,
uygun olmayan sulama
yöntemlerinin modernize
edilmesi halinde tasarruf
edilecek su miktarı tespit
edilmiş ve öncelikli
olarak modernize
edilmesi gereken alanlar
belirlenmiştir.

KAZANIM 6
A) Arıtma işlemine
tabi tutulmayan
kullanım suyunun
yeniden
kullanılması
B) Arıtma işlemine
tabi tutulan
kullanım suyunun
yeniden
kullanılması

14. Sanayi sektöründe su
kullanım miktarları
dikkate alınarak su
tasarrufu sağlayacak
iyileştirme metotları
üzerinde önerilerde
bulunulmuş, bu şekilde
tasarruf edilebilecek su
miktarları belirlenmiştir.
15. İçme ve kullanma
suyu sektöründe yerleşim
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birimlerinin kayıp ve
kaçak oranları dikkate
alınarak gerekli
iyileştirmelerin yapılması
halinde tasarruf edilecek
su miktarı belirlenmiş,
öncelikli olarak
iyileştirmelerin yapılması
gereken yerleşim yerleri
tespit edilmiştir.
16. Havzadaki yer altı
suyu kullanımının miktarı
belirlenmiştir. Yer altı
suyu potansiyeli dikkate
alınarak mevcut veriler ile
havzadaki yer altı suyu
rezervlerinin gelecekte ne
şekilde etkileneceği tespit
edilmiştir.
17. Havza içerisinde ayda
1000 m³’den fazla su
kullanan tesislerin
konumları belirlenmiş ve
haritalandırılmıştır.
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18. İklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
artışı, planlanan
içmesuyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak 20162100 yılları için sektörel
su ihtiyacı ve kuraklık
zafiyeti yüksek sektörler
belirlenmiş, gelecek
dönem havza su bütçesi
parametreleri ve
muhtemel su bütçe
açıkları hesaplanmıştır.
19. Kuraklık ve su
kıtlığının havzadaki içme
ve kullanma suyu, tarım,
sanayi, ekosistem ve
turizm sektörlerine etkisi,
alt-havza ölçeğinde
sektörel etkilenebilirlik
analizi yapılarak
incelenmiş, bu kapsamda
sektörlerin kuraklık
koşullarına karşı
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maruziyet, duyarlılık,
ekonomik değeri ve uyum
kapasitesi nicel olarak
belirlenmiştir.
20. Yaşanması muhtemel
kuraklıkların incelenen
sektörler üzerinde
oluşturacağı potansiyel
riskler, alt-havzalar
ölçeğinde tespit
edilmiştir.
21. Farklı kuraklık
şiddetlerinde su kullanan
sektörlerin (içme ve
kullanma suyu, tarım,
sanayi, ekosistem ve
turizm sektörleri) ne
şekilde etkilenebilecekleri
dikkate alınarak
kuraklığın ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerini azaltmak için
kuraklık öncesinde,
esnasında (hafif, orta,
şiddetli ve çok şiddetli
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kuraklık derecelerinde) ve
sonrasında alınması
gereken uygulanabilir
tedbirler havza, alt-havza
ve iller düzeyinde ayrı
ayrı belirlenmiştir.
22. Kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak için alınacak
tedbirlerin
belirlenmesinde kısıtlı su
kaynaklarının verimli ve
etkin kullanımı gayesiyle
mevcut su temin
sistemlerinin planlama ve
işletme politikaları,
mevcut tarım politikaları
ve uygulamaları, her türlü
su kullanım durumu ve
kayıp/kaçak su
kullanımları göz önüne
alınmış; yer altı ve yer
üstü suyu rezervlerini
korunması, kamunun,
halkın ve su kullanıcı
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sektörlerin
bilinçlendirilmesi
maksadıyla kuraklık
şartlarında sektörel bazda
uygulanacak su
ücretlendirme politikaları
ve belirlenen önlemlerin
ilgili kurumlarca
uygulanması ve
denetlenmesi hususunda
gerekli önerilerde
bulunulmuştur.
23. Suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulmuştur.
24. Atıksuyun yeniden
kullanımı hususu analiz
edilerek kuraklık
yönetimine etkileri ortaya
konulmuştur.
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25. Kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan önlemler
belirlenerek eylem planı
hazırlanmıştır.
26. Havzada yaşanması
muhtemel kurak
dönemlerde yapılması
gereken çalışmaların ve
kuraklık göstergelerinin
(normal, ön alarm, alarm
ve acil durum) yer aldığı
Acil Durum Eylem Planı
hazırlanmıştır.
27. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
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denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konulmuştur.
28. Proje hakkında haber
ve bilgi vermeye yönelik
internet sitesi
oluşturulmuştur.
29. Projede girdi olarak
kullanılan ve üretilen tüm
veriler, Ulusal Su Bilgi
Sistemi altyapısı ile de
uyumlu olacak şekilde
hazırlanmış ve Havza
Kuraklık Veri Tabanı
altında derlenmiştir.
Veritabanı, mekânsal ve
tablosal veri barındıran,
ilişkisel özellikte ve
mekânsal analiz amaçlı
olacak şekilde
geliştirilmiştir.
30. Web tabanlı
uygulama yazılımı
geliştirilmiştir.
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Batı Akdeniz
Havzası Kuraklık
Yönetim Planı

Hazırlanan "Batı
Akdeniz Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı" ile alt
havzalar
bazında;
karşılaşılabilecek
farklı şiddetlerdeki
kuraklık
koşullarında, başta
su kaynaklarında
olmak üzere
yaşanabilecek kısa
ve uzun vadeli
olumsuz etkilerin
azaltılması ve
kuraklık
problemlerinin
çözümüne yönelik
olarak kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında su
kaynaklarının daha
verimli kullanımını
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1-Havzada yaşanması
muhtemel kuraklık ve su
kıtlığını belirlemek
amacıyla Havza için
doğru sonuçlar veren
indis ve indikatörlerin
eşik değerleri, en az dört
farklı kuraklık şiddetini
(normal, hafif, orta ve
şiddetli kuraklık)
gösterecek şekilde tespit
edilmiştir.
2-Meteorolojik (yağış,
sıcaklık, buharlaşma,
nem, vb), hidrolojik ve
hidrojeolojik kayıtların
(YAS seviyeleri, akım
verileri, vb) zaman
içerisinde nasıl bir eğilim
gösterdiğinin tespit
edilmesi için trend
analizleri yapılmıştır.
3-Alt havzalar ölçeğinde
su potansiyelinin
belirlenmesi maksadıyla

Tamamlandı
2016-2018

Kamu kurum ve 1.Kuraklığın
kuruluşları, Halk Değerlendirilmesin
ve Özel sektör
de İhtiyaç Duyulan
Verilerin Düzenli
ve Sistematik
Olarak Ölçülmesi
ve İzlenmesi
2.Su Tasarrufuna
Yönelik
Çalışmalara ve
Projelere Öncelik
Verilmesi
3.Kuraklık
Durumlarında
Etkilenebilirliğin
Azaltılması
Her bir hedef
kapsamında
alınması gerekli
görülen tedbirler;
sektörlerin Yakın,
Orta ve Uzun
Vadededeki
dönemlerde ihtiyaç
duyacağı su
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ve tasarrufunu
sağlayacak
tedbirlerin
belirlenmesi
hedeflenmiştir.

hidrolojik modelleme
çalışmaları yapılmıştır.
4-İklim değişikliği, nüfus
projeksiyonları ve mevcut
ve planlanan içme suyu,
sanayi, tarım ve turizm
yatırımları da dikkate
alınarak, gelecekte su
bütçesinde beklenen
değişimler belirlenmiştir.
5-Sektörel analiz
sonuçları, ilgili
projeksiyonlar (iklim,
nüfus, vb) ve çevresel
hedefler de dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmaya veya önlemeye
yönelik kuraklık
öncesinde, esnasında ve
sonrasında suyun
sürdürülebilir kullanımını
ve tasarrufunu sağlayacak
tedbirler belirlenmiş ve
alt havzalar ölçeğinde
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miktarlarına göre
aynı dönemler için
tablolandırılarak
verilmiştir. Bu
tablolarda, söz
konusu hedeflere
ulaşabilmek için
alınacak
tedbirlerden birinci
derecede sorumlu
kurumlar ile
koordinasyon
halinde olması
gereken ilgili
kurumlar da
belirtilmiş ve ayrıca
her bir tedbir için;
Kuraklık Öncesi,
Kuraklık Esnası ve
Kuraklık Sonrası
olarak belirlenen
müdahale
zamanları da
belirlenmiştir.
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eylem planları
hazırlanmıştır.
6-CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
Havza'ya ait meteorolojik,
tarımsal ve hidrolojik
kuraklık haritaları
hazırlanmıştır.
7-Kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak için
indikatörlerin ve eşik
değerlerinin izlenmesini
sağlayacak Kuraklık Veri
Tabanı oluşturulmuştur.
8-Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek Model
Yönetim Şekli ortaya
konulmuştur.
Tarım ve
Orman

Dicle Alt Havzası
Kuraklık Yönetim

Kuraklık Türkiye
coğrafyası için
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Bu çalışma kapsamında,
yaşanması muhtemel

Tamamlandı
2017-2019

Kamu kurum
1.Kuraklığın
kuruluşları, Halk Değerlendirilmesin
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Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Planı

yaygın bir afet
riski
oluşturmaktadır.
Doğu
Anadolu ve
Güneydoğu
Anadolu Bölgeleri
de bulunduğu
coğrafyada sahip
olduğu tarımsal,
ekonomik ve doğal
önemi gereği bu
riskten fazlasıyla
etkilenebilecek
alanlar arasında
yer almaktadır.
Bu çalışmanın
amacı havza
sınırları esas
alınarak
Türkiye’nin 25
nehir havzasından
biri olan Dicle Alt
Havzası için
“Kuraklık Yönetim
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kuraklık sebebiyle
meydana gelecek havza
yüzey suyu ve yeraltı
suyu bütçesindeki
değişime bağlı olarak
içmekullanma suyunun,
tarımsal sulamanın,
sanayinin ve ekosistemin
ne şekilde etkileneceği
belirlenerek alınması
gereken tedbirler ortaya
konulacaktır. “Dicle Alt
Havzası Kuraklık
Yönetim Planı”
geliştirilmesi işi
kapsamında
gerçekleştirilecek
çalışmalar şunlardır:
1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası
platformda kullanılan
indis/indisler ve
indikatörler

ve Özel sektör

de İhtiyaç Duyulan
Verilerin Düzenli
ve Sistematik
Olarak Ölçülmesi
ve İzlenmesi
2.Su Tasarrufuna
Yönelik
Çalışmalara ve
Projelere Öncelik
Verilmesi
3.Kuraklık
Durumlarında
Etkilenebilirliğin
Azaltılması
Her bir hedef
kapsamında
alınması gerekli
görülen tedbirler;
sektörlerin Yakın,
Orta ve Uzun
Vadededeki
dönemlerde ihtiyaç
duyacağı su
miktarlarına göre
aynı dönemler için
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Planı”nın
hazırlanmasıdır.

değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanların
belirlenmesi.
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indisleri
kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizinin
yapılması, havzanın
kuraklık hassasiyetinin
belirlenmesi.
3. Kuraklık şartlarında
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
için havza su bütçesi,
iklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
projeksiyonları, planlanan
içme suyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak
gelecekteki su
bütçesindeki değişimin
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tablolandırılarak
verilmiştir. Bu
tablolarda, söz
konusu hedeflere
ulaşabilmek için
alınacak
tedbirlerden birinci
derecede sorumlu
kurumlar ile
koordinasyon
halinde olması
gereken ilgili
kurumlar da
belirtilmiş ve ayrıca
her bir tedbir için;
Kuraklık Öncesi,
Kuraklık Esnası ve
Kuraklık Sonrası
olarak belirlenen
müdahale
zamanları da
belirlenmiştir.
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tespit edilmesi.
4. Üretim payı ve/veya
ekonomik değeri yüksek
ve havza için önemli olan
sektörler dikkate alınarak
sektörel etkilenebilirlik
analizinin
gerçekleştirilmes.
5. Sektörel su ihtiyacının
ve kuraklık zafiyeti
yüksek sektörlerin
belirlenerek bu
sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması muhtemel
kuraklıkların üzerlerinde
oluşturacağı potansiyel
risklerin tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmesi.
6. Kuraklık durum
tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada
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oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerin belirlenmesi.
7. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı
kaynaklı sorunlar ve
etkilerinin çözüm
önerileriyle beraber
belirtilmesi.
8. Projeksiyonlar (iklim,
nüfus, vb.) dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan tedbirlerin
belirlenerek eylem planı
hazırlanması.
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9. Elde edilen veriler
yardımıyla, havzada
yaşanması muhtemel
kurak dönemlerde
yapılması gereken
çalışmaların ve kuraklık
göstergelerinin (Normal
Durum, Ön Alarm
Durumu, Alarm Durumu
ve Acil Durum) yer aldığı
Acil Durum Eylem Planı
hazırlanması.
10. Sektörel
etkilenebilirlik analizi
sonuçları göz önüne
alınarak, suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulması.
11. Atıksuyun yeniden
kullanımı hususunun
analiz edilerek kuraklık

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

164

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

yönetimine etkilerinin
ortaya konması.
12. CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
havzaya ait meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik
kuraklık haritalarının
hazırlanması.
13. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konması.
14. Proje kapsamında
elde edilen çıktıların
gösterildiği web-tabanlı
Dicle Alt Havzası
kuraklık veri tabanı
hazırlanması.
15. Havzada yaşanması
muhtemel kuraklıkların
sosyo-ekonomik olumsuz
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etkilerinin azaltılması
maksadıyla idareye
tavsiyelerde
bulunulacaktır.
16. Havzada etkin bir
kuraklık yönetiminin
hazırlanması amacıyla
belirlenen tedbirlerin
fayda-maliyet analizi
önceliklendirilmesi.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Doğu Akdeniz
Havzası Kuraklık
Yönetim Planı

Kuraklık, Türkiye
coğrafyası için
yaygın bir afet
riski
oluşturmaktadır.
Doğu
Akdeniz Bölgesi
de bulunduğu
coğrafyada sahip
olduğu tarımsal,
ekonomik ve doğal
önemi gereği bu
riskten fazlasıyla
etkilenebilecek
alanlar arasında
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“Doğu Akdeniz Havzası
Kuraklık Yönetim Planı”
geliştirilmesi işi
kapsamında
gerçekleştirilecek
çalışmalar şunlardır:
1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası
platformda kullanılan
indis/indisler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza

Tamamlandı
2016-2018

Kamu kurum ve 1. Kuraklık
kuruluşları, Halk yönetiminde yasal
ve Özel sektör
ve kurumsal
kapasitelerin
geliştirilmesi,
koordinasyonun ve
işbirliğinin
sağlanması,
2. Kuraklığın etkin
yönetiminin
sağlanması,
3. Su kullanım
verimliliği
artırılarak kuraklık
ve su kıtlığı
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yer almaktadır.
Bu çalışmanın
amacı havza
sınırları esas
alınarak
Türkiye’nin 25
nehir havzasından
biri olan Doğu
Akdeniz Havzası
için “Kuraklık
Yönetim Planı”nın
hazırlanmasıdır.
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şartlarına uygun olanların
belirlenmesi.
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indisleri
kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizinin
yapılması, havzanın
kuraklık hassasiyetinin
belirlenmesi.
3. Kuraklık şartlarında
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
için havza su bütçesi,
iklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
projeksiyonları, planlanan
içme suyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak
gelecekteki su
bütçesindeki değişimin

sorunlarına uyumlu
sistemlerin
oluşturulması,
4. Toplumun
kuraklık konusunda
farkındalığın
arttırılması,
5. İklim
değişikliğinin
kuraklık üzerindeki
etkilerinin
belirlenmesi ve
uyum stratejilerinin
geliştirilmesi,
6. Kuraklık
kaynaklı sosyal,
ekonomik ve
çevresel zararların
azaltılması
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tespit edilmesi.
4. Üretim payı ve/veya
ekonomik değeri yüksek
ve havza için önemli olan
sektörler dikkate alınarak
sektörel etkilenebilirlik
analizinin
gerçekleştirilmes.
5. Sektörel su ihtiyacının
ve kuraklık zafiyeti
yüksek sektörlerin
belirlenerek bu
sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması muhtemel
kuraklıkların üzerlerinde
oluşturacağı potansiyel
risklerin tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmesi.
6. Kuraklık durum
tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerin belirlenmesi.
7. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı
kaynaklı sorunlar ve
etkilerinin çözüm
önerileriyle beraber
belirtilmesi.
8. İlgili projeksiyonlar
(iklim, nüfus, vb.) dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan tedbirlerin
belirlenerek eylem planı
hazırlanması.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

169

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

9. Elde edilen veriler
yardımıyla, havzada
yaşanması muhtemel
kurak dönemlerde
yapılması gereken
çalışmaların ve kuraklık
göstergelerinin (Normal
Durum, Ön Alarm
Durumu, Alarm Durumu
ve Acil Durum) yer aldığı
Acil Durum Eylem Planı
hazırlanması.
10. Sektörel analiz
sonuçları göz önüne
alınarak, suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulması.
11. Atık suyun yeniden
kullanımı hususunun
analiz edilerek kuraklık
yönetimine etkilerinin

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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ortaya konması.
12. CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
havzaya ait meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik
kuraklık haritalarının
hazırlanması.
13. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konması.
14. Proje kapsamında
elde edilen çıktıların
gösterildiği web-tabanlı
Doğu Akdeniz Havzası
kuraklık veri tabanı
hazırlanması.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi

Fırat Alt Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Kuraklık, Türkiye
coğrafyası için
yaygın bir afet
riski

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası

Tamamlandı
2017-2019

Kamu kurum ve 1. Kuraklık
kuruluşları, Halk yönetiminde yasal
ve Özel Sektör
ve kurumsal
kapasitelerin
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Genel
Müdürlüğü

oluşturmaktadır.
Fırat Alt Havzası
da sahip olduğu
tarımsal, ekonomik
ve doğal önemi
gereği bu riskten
fazlasıyla
etkilenebilecek
havzalar arasında
yer almaktadır.
Bu çalışmanın
amacı havza
sınırları esas
alınarak
Türkiye’nin 25
nehir havzasından
biri olan Fırat Alt
Havzası için
“Kuraklık Yönetim
Planı”nın
hazırlanmasıdır.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

platformda kullanılan
indis/indisler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanların
belirlenmesi.
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indisleri
kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizinin
yapılması, havzanın
kuraklık hassasiyetinin
belirlenmesi.
3. Kuraklık şartlarında
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
için havza su bütçesi,
iklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
projeksiyonları, planlanan
içme suyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları

geliştirilmesi,
koordinasyonun ve
işbirliğinin
sağlanması,
2. Kuraklığın etkin
yönetiminin
sağlanması,
3. Su kullanım
verimliliği
artırılarak kuraklık
ve su kıtlığı
sorunlarına uyumlu
sistemlerin
oluşturulması,
4. Toplumun
kuraklık konusunda
farkındalığın
arttırılması,
5. İklim
değişikliğinin
kuraklık üzerindeki
etkilerinin
belirlenmesi ve
uyum stratejilerinin
geliştirilmesi,
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dikkate alınarak
gelecekteki su
bütçesindeki değişimin
tespit edilmesi.
4. Üretim payı ve/veya
ekonomik değeri yüksek
ve havza için önemli olan
sektörler dikkate alınarak
sektörel etkilenebilirlik
analizinin
gerçekleştirilmesi.

6. Kuraklık
kaynaklı sosyal,
ekonomik ve
çevresel zararların
azaltılması

5. Sektörel su ihtiyacının
ve kuraklık zafiyeti
yüksek sektörlerin
belirlenerek bu
sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması muhtemel
kuraklıkların üzerlerinde
oluşturacağı potansiyel
risklerin tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmesi.
6. Kuraklık durum

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada
oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerin belirlenmesi.
7. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı
kaynaklı sorunlar ve
etkilerinin çözüm
önerileriyle beraber
belirtilmesi.
8. Projeksiyonlar (iklim,
nüfus, vb.) dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan tedbirlerin

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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belirlenerek eylem planı
hazırlanması.
9. Elde edilen veriler
yardımıyla, havzada
yaşanması muhtemel
kurak dönemlerde
yapılması gereken
çalışmaların ve kuraklık
göstergelerinin (Normal
Durum, Ön Alarm
Durumu, Alarm Durumu
ve Acil Durum) yer aldığı
Acil Durum Eylem Planı
hazırlanması.
10. Sektörel analiz
sonuçları göz önüne
alınarak, suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulması.
11. Atıksuyun yeniden

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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kullanımı hususu analiz
edilerek kuraklık
yönetimine etkilerinin
ortaya konması.
12. CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
havzaya ait meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik
kuraklık haritalarının
hazırlanması.
13. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konması.
14. Proje kapsamında
elde edilen çıktıların
gösterildiği web-tabanlı
Fırat Alt Havzası kuraklık
veri tabanı hazırlanması.
15. Havzada yaşanması
muhtemel kuraklıkların

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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sosyo-ekonomik olumsuz
etkilerinin azaltılması
maksadıyla idareye
tavsiyelerde
bulunulacaktır.
16. Havzada etkin bir
kuraklık yönetiminin
hazırlanması amacıyla
belirlenen tedbirlerin
fayda-maliyet analizi
önceliklendirilmesi.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Asi Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Kuraklık, Türkiye
coğrafyası için
yaygın bir afet
riski
oluşturmaktadır.
Asi Havzası da
sahip olduğu
tarımsal, ekonomik
ve doğal önemi
gereği bu riskten
fazlasıyla
etkilenebilecek
havzalar arasında
yer almaktadır.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası
platformda kullanılan
indeks/indeksler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanların
belirlenmesi.
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indeksleri

Tamamlandı
2017-2019

Kamu kurum ve Kuraklık yönetim
kuruluşları, Halk mekanizması
ve Özel sektör
kapsamında
gerçekleştirilecek
faaliyetler
kuraklığın şiddetine
göre değişkenlik
göstermektedir.
Kuraklığın etkisi,
şiddetine göre
değişkenlik
gösterir. Bu
nedenle, tedbirler
oluşturulurken her
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Bu çalışmanın
amacı; havza
sınırları esas
alınarak
Türkiye’nin 25
nehir havzasından
biri olan Asi
Havzası için
“Kuraklık Yönetim
Planı”nın
hazırlanmasıdır.

kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizinin
yapılması, havzanın
kuraklık hassasiyetinin
belirlenmesi.
3. Kuraklık şartlarında
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
için havza su bütçesi,
iklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
projeksiyonları, planlanan
içme suyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak
gelecekteki su
bütçesindeki değişimin
tespit edilmesi.
4. Üretim payı/ekonomik
değeri yüksek ve havza
için önemli olan sektörler
için kuraklık
etkilenebilirlik analizinin

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

şiddet derecesinin
etkileri ve bu
etkilerin
giderilmesine özgü
tedbirler göz
önünde
tutulmalıdır. Bu
noktada öncelikli
olarak kuraklık
yönetimi
döngüsünün
oluşturulması ve
ardından her şiddet
derecesinde
yürürlüğe
sokulması gereken
tedbirlerin
belirlenmesi
gerekmektedir.
Tedbirler
belirlenirken temel
olarak dünya
genelinde
gerçekleştirilen
kuraklık uyum
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gerçekleştirilmesi. 5.
Sektörel su ihtiyacının ve
kuraklık zafiyeti yüksek
sektörlerin belirlenerek
bu sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması muhtemel
kuraklıkların üzerlerinde
oluşturacağı potansiyel
risklerin tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmesi.
6. Kuraklık durum
tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada
oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerin belirlenmesi.
7. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı
kaynaklı sorunlar ve
etkilerinin çözüm
önerileriyle beraber

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

stratejileri ve saha
çalışmalarının
çıktıları
gözetilmiştir.
Bunun yanı sıra
uluslararası
kuruluşlarca
kuraklıkla
mücadele
kapsamında
önerilen
uygulamalar da
dikkate alınmış ve
proje süresince
gerçekleştirilen
saha çalışmaları ve
paydaş toplantıları
da
değerlendirilmiştir.
Kuraklığın değişik
derecelerinde
(normal durum,
hafif, orta ve
şiddetli kuraklık),
su kullanan farklı
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belirtilmesi.
8. İlgili projeksiyonlar
(iklim, nüfus, vb.) dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan tedbirlerin
belirlenerek eylem planı
hazırlanması.
9. Elde edilen veriler
yardımıyla, havzada
yaşanması muhtemel
kurak dönemlerde
yapılması gereken
çalışmaların ve kuraklık
göstergelerinin (Normal
Durum, Ön Alarm
Durumu, Alarm Durumu
ve Acil Durum) yer aldığı

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

sektörlerin (içme ve
kullanma suyu,
tarım (sulama,
hayvancılık vb.),
sanayi, ekosistem
ve turizm
sektörlerini
kapsayacak şekilde)
ne şekilde
etkileneceği gibi
hususlar dikkate
alınarak, kuraklığın
ekonomik, sosyal
ve çevresel
etkilerini azaltmak
için kuraklık
öncesinde,
esnasında (normal
durum, hafif, orta
ve şiddetli kuraklık
derecelerinde) ve
sonrasında alınması
gereken
uygulanabilir
tedbirler havza, alt
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Acil Durum Eylem Planı
hazırlanması.
10. Sektörel analiz
sonuçları göz önüne
alınarak, suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulması.
11. Atıksuyun yeniden
kullanımı hususunun
analiz edilerek kuraklık
yönetimine etkilerinin
ortaya konması.
12. CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
havzaya ait meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik
kuraklık haritalarının
hazırlanması.
13. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

havza ve iller
düzeyinde ayrı ayrı
belirlenmesi
gerekmektedir.
Bu kapsamda
mevcut su temin
sistemlerinin
planlama ve işletme
politikaları göz
önüne alınarak,
kısıtlı su
kaynaklarının
verimli ve etkin
kullanımı gayesiyle
mevcut tarım
politikaları ve
uygulamaları da
göz önüne
alınmıştır. Sözü
geçen politikaların
ve uygulamaların
verimli bir şekilde
uygulamaya
konması sürecinde
ise en önemli adım
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alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konması.

kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne
alınarak, öngörülen
tedbirleri
uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şeklinin
belirlenmesidir.

14. Proje kapsamında
elde edilen çıktıların
gösterildiği web-tabanlı
Asi Havzası kuraklık veri
tabanı hazırlanması.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Ceyhan Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Kuraklık, Türkiye
coğrafyası için
yaygın bir afet
riski
oluşturmaktadır.
Ceyhan Havzası da
sahip olduğu
tarımsal, ekonomik
ve doğal önemi
gereği bu riskten
fazlasıyla
etkilenebilecek
havzalar arasında
yer almaktadır.
Bu çalışmanın

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası
platformda kullanılan
indeks/indeksler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanların
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indeksleri
kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizinin

Tamamlandı
2017-2019

Kamu kurum ve Ceyhan Havzası
kuruluşları, Halk için önemi yüksek
ve Özel sektör
ve/veya üretim payı
ile ekonomik değeri
yüksek olan
sektörler dikkate
alınarak sektörel
etkilenebilirlik
analizi
gerçekleştirilmiştir.
Dünyada yaygın
olarak kullanılan
sektörel
etkilenebilirlik
analizi yöntemleri
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amacı; havza
sınırları esas
alınarak
Türkiye’nin 25
nehir havzasından
biri olan Ceyhan
Havzası için
“Kuraklık Yönetim
Planı’nın
hazırlanmasıdır.

yapılması, havzanın
kuraklık hassasiyetinin
belirlenmesi.
3. Kuraklık şartlarında
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
için havza su bütçesi,
iklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
projeksiyonları, planlanan
içme suyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak
gelecekteki su
bütçesindeki değişimin
tespit edilmesi.
4. Üretim payı/ekonomik
değeri yüksek ve havza
için önemli olan sektörler
için kuraklık
etkilenebilirlik analizinin
gerçekleştirilmesi.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

incelenmiş ve
Ceyhan
Havzası’ndaki
Tarım, Sanayi,
İçme ve Kullanma,
Ekosistem, Enerji,
Sağlık ve Turizm
sektörlerinin
kuraklıktan
etkilenebilirliklerini
hesaplamak adına
en uygun yöntem
belirlenmiştir. Bu
yöntemde
kullanılacak olan
birçok parametre
için veriler yapılan
paydaş toplantıları,
saha gezileri,
kurum ziyaretleri
ve ulusal veri
kaynakları
kullanılarak elde
edilmiştir. Bu
veriler mümkün
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5. Sektörel su ihtiyacının
ve kuraklık zafiyeti
yüksek sektörlerin
belirlenerek bu
sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması muhtemel
kuraklıkların üzerlerinde
oluşturacağı potansiyel
risklerin tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmesi.
6. Kuraklık durum
tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada
oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerin belirlenmesi.
7. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı
kaynaklı sorunlar ve
etkilerinin çözüm
önerileriyle beraber

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

olan en güncel
halleriyle
kullanılmıştır.
Havzanın detaylı
incelenmesi ve
verilerin temini
süreci sonunda alt
havzalar arasında
Tarım, Sanayi,
İçme ve Kullanma,
Ekosistem, Enerji,
Sağlık ve Turizm
sektörlerinde
kuraklık iklim
olayından
etkilenebilirlik
dereceleri
belirlenmiştir.
Kuraklık durum
tespitlerinin de
yapılması ile
birlikte olası
kuraklık
durumlarının
incelenen 7
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belirtilmesi.
8. İlgili projeksiyonlar
(iklim, nüfus, vb.) dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan tedbirlerin
belirlenerek eylem planı
hazırlanması.

sektörde havzada
oluşması muhtemel
olan ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkiler
belirlenmiştir.

9. Elde edilen veriler
yardımıyla, havzada
yaşanması muhtemel
kurak dönemlerde
yapılması gereken
çalışmaların ve kuraklık
göstergelerinin (Normal
Durum, Ön Alarm
Durumu, Alarm Durumu
ve Acil Durum) yer aldığı

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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Acil Durum Eylem Planı
hazırlanması.
10. Sektörel analiz
sonuçları göz önüne
alınarak, suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulması.
11. Atık suyun yeniden
kullanımı hususunun
analiz edilerek kuraklık
yönetimine etkilerinin
ortaya konması.
12. CBS ortamında
katmanlar şeklinde,
havzaya ait meteorolojik,
tarımsal, hidrolojik
kuraklık haritalarının
hazırlanması.
13. Kurumsal ve yasal
çerçeve göz önüne

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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alınarak, belirlenen
tedbirleri uygulayacak ve
denetleyecek model
yönetim şekli ortaya
konması, belirlenmesi.
14. Proje kapsamında
elde edilen çıktıların
gösterildiği web-tabanlı
Ceyhan Havzası kuraklık
veri tabanı hazırlanması.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Seyhan Havzası
Kuraklık Yönetim
Planı

Kuraklık, Türkiye
coğrafyası için
yaygın bir afet
riski
oluşturmaktadır.
Seyhan Havzası da
sahip olduğu
tarımsal, ekonomik
ve doğal önemi
gereği bu riskten
fazlasıyla
etkilenebilecek
havzalar arasında

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

1. Kuraklığın derecelerini
(düşük, orta ve şiddetli
kuraklık) belirlemek için
ulusal ve uluslararası
platformda kullanılan
indeks/indeksler ve
indikatörler
değerlendirilerek havza
şartlarına uygun olanların
belirlenmesi.
2. Havza şartlarında
kullanılması uygun olan
kuraklık indeksleri

Tamamlandı
2017-2019

Kamu kurum ve Seyhan Havzası’nın
kuruluşları, Halk genel durumu, alt
ve Özel sektör
havzaların sınırları
belirlendikten sonra
kuraklığın
derecelerini (düşük,
orta ve şiddetli
kuraklık)
belirlemek için
ulusal ve
uluslararası
platformda
kullanılan
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yer almaktadır.
Bu çalışmanın
amacı; havza
sınırları esas
alınarak
Türkiye’nin 25
nehir havzasından
biri olan Seyhan
Havzası için
“Kuraklık Yönetim
Planı”nın
hazırlanmasıdır.

kullanılarak havzaya ait
kuraklık analizinin
yapılması, havzanın
kuraklık hassasiyetinin
belirlenmesi.
3. Kuraklık şartlarında
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının sağlanması
için havza su bütçesi,
iklim değişikliği
projeksiyonları, nüfus
projeksiyonları, planlanan
içme suyu, sanayi, tarım
ve turizm yatırımları
dikkate alınarak
gelecekteki su
bütçesindeki değişimin
tespit edilmesi.

indeks/indeksler ve
indikatörler
değerlendirilerek
havza şartlarına
uygun olanlar
belirlenmiştir.

4. Üretim payı/ekonomik
değeri yüksek ve havza
için önemli olan sektörler
için kuraklık
etkilenebilirlik analizinin

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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gerçekleştirilmesi.
5. Sektörel su ihtiyacının
ve kuraklık zafiyeti
yüksek sektörlerin
belirlenerek bu
sektörlerin uyum
kapasitelerinin ve
yaşanması muhtemel
kuraklıkların üzerlerinde
oluşturacağı potansiyel
risklerin tüm alt havzalar
için ayrı ayrı tespit
edilmesi.
6. Kuraklık durum
tespitlerinin yapılmasının
ardından, olası kuraklık
durumlarının havzada
oluşturduğu ve
oluşturacağı ekonomik,
sosyal ve çevresel
etkilerin belirlenmesi.
7. Havzada tespit edilen
kuraklık ve su kıtlığı
kaynaklı sorunlar ve

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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etkilerinin çözüm
önerileriyle beraber
belirtilmesi.
8. İlgili projeksiyonlar
(iklim, nüfus, vb.) dikkate
alınarak, kuraklık ve su
kıtlığının etkilerini
azaltmak veya önlemek
için; kuraklık öncesinde,
esnasında ve sonrasında
suyun optimum
kullanımını ve
tasarrufunu sağlayacak,
çevresel hedefleri de
dikkate alan tedbirlerin
belirlenerek eylem planı
hazırlanması.
9. Elde edilen veriler
yardımıyla, havzada
yaşanması muhtemel
kurak dönemlerde
yapılması gereken
çalışmaların ve kuraklık
göstergelerinin (Normal
Durum, Ön Alarm

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi
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Durumu, Alarm Durumu
ve Acil Durum) yer aldığı
Acil Durum Eylem Planı
hazırlanması.
10. Sektörel analiz
sonuçları göz önüne
alınarak, suyun mevcut
şartlarda ve değişik
derecelerdeki kuraklık ve
su kıtlığı şartlarında
sürdürülebilir kullanımı
hususunda önerilerde
bulunulması.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı – Su
Yönetimi
Genel
Müdürlüğü

Van Gölü Havzası Van Gölü
Kuraklık Yönetim Havzası’nın su
Planı
bütçesi ve
kuraklığa karşı
hassasiyeti göz
önünde
bulundurularak
entegre havza
yönetimi yaklaşımı
ile kuraklığın
üretim
kaynaklarına ve

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Türkiye’nin 25 su
Tamamlandı
havzasından biri olan Van 2016-2018
Gölü Havzası’nda havza
sınırları esas alınarak
Kuraklık Yönetim
Planının hazırlanması işi
Tarım ve Orman
Bakanlığı/ Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü
tarafından ihale
edilmiştir.

Kamu kurum ve Havzada yapılan
kuruluşları, Halk arazi gözlemleri,
ve Özel sektör
anketler, yerelde
yapılan ziyaretler
ve ilgili kurumların
sektöründe uzman
kişileri ile yapılan
görüşmeler, yapılan
hesaplamalar ile
sentezlenerek genel
bir sonuca
gidilmeye
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sosyoekonomik
hayata olumsuz
etkilerinin
azaltılması,
havzadaki kısıtlı su
kaynaklarının
akılcı ve
sürdürülebilir
kullanımının
sağlanması için
kuraklık
indislerinin,
indikatörlerinin ve
eşik değerlerinin
belirlendiği, buna
göre kuraklık
öncesinde,
esnasında ve
sonrasında
yapılacak
çalışmalar ile
alınması gereken
tedbirlerin ortaya
konulduğu
kuraklık yönetim

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Van Gölü Havzası
Kuraklık Yönetim Planı
ile olası kuraklık
riskleriyle
karşılaşıldığında
yaşanacak olan olumsuz
etkilerin azaltılmasına
yönelik, kuraklık
öncesinde, esnasında ve
sonrasında alınacak
tedbirler belirlenmiştir.

çalışılmıştır. Buna
göre havza içinde
farklı sektörlerin
durumu
değerlendirilmiştir.
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Tarım ve
Orman

Erozyon
Kontrolü/Toprak

planı
oluşturulmuştur.
Ayrıca, yaşanması
muhtemel kuraklık
sebebiyle meydana
gelecek havza
yüzey suyu ve
yeraltı suyu
bütçesindeki
değişime bağlı
olarak sektörel
etkilenebilirlik
analizi yapılmış
(içme ve kullanma
suyu, tarım,
sanayi, ekosistem
ve turizm
sektörlerinin ne
şekilde etkilendiği)
ve alınması
gereken tedbirler
ortaya
konulmuştur.
Toprak
Erozyonla mücadelede
kaynaklarının
bugüne kadar politika

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Yıllık olarak
Kamu
programlamak Kurumları, Halk

Erozyon kontrol
projeleri
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Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü

Muhafaza

Tarım ve
Orman
Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü

Mera Islahı

korunması,
geliştirilmesi ve
etkin kullanımı
kapsamında
erozyon, heyelan
ve benzeri
nedenlerle oluşan
toprak kayıplarının
kontrol altına
alınması ve ıslah
edilen mera
alanlarının
artırılmasının
sağlanması
maksadıyla
erozyon kontrolü
çalışması.
Düşük kalitelideki
verimsiz meraların
verimlerini
yükseltmek, bu
meralardan en
yüksek verimi elde
etmek maksadıyla
orman içi ve

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

oluşturma,
kurumsallaşma, mevzuat
düzenleme, planlama,
projelendirme,
bilinçlendirme, araştırma
ve geliştirme, kapasite
geliştirme konularında
yapılan çalışmalar.

ta ve
uygulanmakta
dır.

ve Özel Sektör

Mera ıslahına yönelik
erozyon önleme
çalışmaları.

Yıllık olarak
Kamu
programlamak Kurumları, Halk
ta ve
ve Özel Sektör
uygulanmakta
dır.

Mera ıslah projeleri
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü
Tarım ve
Orman
Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü

Ağaçlandırma

Orman Bakım,
Gençleştirme ve
Rehabilitasyon

orman kenarı
alanlarda yapılan
mera ıslahı
çalışması.
Ormanların
geliştirilmesi
kapsamında
yapılan
ağaçlandırma
çalışmaları.
Orman bakım
tedbirleri, meşçere
gelişme çağına
göre birbirinden
farklı teknik
müdahaleleri
gerektiren
silvikültürel
uygulamalar.
Bakım çalışmaları
gençlik-kültür
bakımı, sıklık
bakımı, aralama,
ışıklandırma, alt
tesis, budama ve

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Yapılan ağaçlandırma ile
erozyon kontrolü, mera
ıslahı ve rehabilitasyon
çalışmaları ile erozyonla
oluşan toprak kayıplarını
azaltılması çalışmaları.
Rehabilitasyon
(iyileştirme) çalışmaları
ise verimsiz veya verimi
düşük orman alanlarının
verimli hale
dönüştürülmesi için
korumanın da içinde
olduğu her türlü
silvikültürel faaliyetlerin
bütünüdür.

Yıllık olarak
Kamu
programlamak Kurumları, Halk
ta ve
ve Özel Sektör
uygulanmakta
dır.

Ağaçlandırma
projeleri

Yıllık olarak
Kamu
programlamak Kurumları, Halk
ta ve
ve Özel Sektör
uygulanmakta
dır.

Rehabilitasyon
projeleri
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Tarım ve

Silvikültürel

benzeri
faaliyetlerin yanı
sıra sürgünden
gelmiş ormanların
koruya
dönüştürülmesi
çalışmaları.
Gençleştirme
çalışmaları ise aynı
yaşlı ormanlarda
gençleştirme,
değişik yaşlı
ormanlarda
gençleştirme,
karışık ormanlarda
gençleştirme,
baltalık
ormanlarında
gençleştirme
sekonder karakter
gösteren
ormanlarda
dönüştürme vb.
çalışmalar.
Ormanların
Bozuk orman alanlarında

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Yıllık olarak

Kamu

Silvikültürel
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Orman
Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü

çalışmalar

Tarım ve
Orman
Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü

Orman
Amenajman
Planları

niteliklerinin
iyileştirilmesi ve
verim gücünün
artırılmasına
yönelik yürütülen
gençleştirme, imar
ve bakım gibi
silvikültürel
uygulamalar.
Ulusal orman
envanter
çalışmaları, orman
yönetim
planlarının yapımı,
yönetim planlarına
biyolojik çeşitlilik
ve ekosistem
hizmetlerinin
entegrasyonu ve
izleme
sistemlerinin
geliştirilmesine
yönelik iş ve
işlemler ile
süreçleri kapsayan

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

yapılan rehabilitasyon ve
ağaçlandırma
çalışmalarını içeren
silvikültürel faaliyetler.

programlamak Kurumları, Halk
ta ve
ve Özel Sektör
uygulanmakta
dır.

çalışmalar

Ormanların sadece odun
üretimine dayalı olan
planlama şekli
değiştirilerek yapılan
ekosistem tabanlı
fonksiyonel planlama
modeli uygulamaları.

10 yılda bir

Orman Amenajman
Planları

Kamu
Kurumları, Halk
ve Özel Sektör
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü

Entegre Havza
Projeleri

Tarım ve
Orman
Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü

Eylem Planları

faaliyetler.
OGM
koordinasyonunda
Toprak
kaynaklarının
korunması,
geliştirilmesi ve
etkin kullanımı
maksadıyla
hazırlanan entegre
havza
rehabilitasyon
projeleri.
Toprak
kayıplarının
azaltılması,
toprağın ve su
kaynaklarının
korunması
maksadıyla 3
eylem planı
hazırlanmış ve
uygulanmıştır.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Havza bütünlüğü
içerisinde ele alınan başta
erozyon kontrol
çalışmaları olmak üzere
doğal kaynakların
rehabilitasyonu
çalışmaları.

2012-2021

Toprak kayıplarının
Tamamlandı,
azaltılması, toprağın ve su 2013-2019
kaynaklarının
korunmasına yönelik
çalışmalar.

Kamu
Kurumları, Halk
ve Özel Sektör

Entegre Havza
Projeleri 1.Çoruh
Nehri Havzası
Rehabilitasyon
Projesi ve 2.Murat
Nehri Havzası
Rehabilitasyon
Projesi

Kamu
Kurumları, Halk
ve Özel Sektör

Eylem Planları
(2013-2019)
1.Ulusal Erozyonla
Mücadele Eylem
Planı
2. Yukarı Havza
Sel Kontrolü Eylem
Planı
3. Baraj Havzaları
Yeşil Kuşak
Ağaçlandırma
Eylem Planı
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı Orman Genel
Genel
Müdürlüğü

ICP Forest Orman
Ekosistemlerinin
İzlenmesi
Programı

Sürdürülebilir
doğal kaynak
yönetiminde
orman
ekosistemlerinin
izlenmesi
maksadıyla 1985
yılında Avrupa’da
“Hava Kirliliğinin
Etkilerinin
İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi
Uluslararası
İşbirliği Programı”
(ICP Forests)
kapsamında daimi
gözlem alanları
(Seviye I ve
Seviye II )
oluşturulmuştur.

2006 yılında “Orman
Ekosistemlerinin
İzlenmesi Projesi” ile
çalışmalar başlatılmış,
2007 yılından itibaren
ülkemiz ormanlarının
hava kirliliği ve iklim
değişikliği etkilerine karşı
sağlığında meydana
gelecek olumsuzlukların
belirlenmesi amacıyla
“Orman Ekosistemlerinin
İzlenmesi Programı”
uygulamaya konulmuştur.

2007-devam
ediyor.

Kamu
Kurumları, Halk
ve Özel Sektör

Orman
Ekosistemlerinin
İzlenmesi Programı

Manisa
Büyükşehir
Belediyesi- Su
ve

Yeraltı ve
Yüzeysel Su
Kalitesi
Verilerinin

1)İçme Suyunun
Temini Noktasında
Hatlardaki Kayıp
Kaçakların

1)Yeni İçme Suyu
Hatlarının Döşenmesi,
İçme Suyu Kalite
analizleri, Su Kalitesini

Tamamlandı,
2020-2021

Kamu
Kurumları ve
Halk

Yeraltı ve Yüzeysel
Suların Kalitesi ve
Korunması
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Kanalizasyon
İdaresi Genel
Müdürlüğü

Tarım ve
Orman
Bakanlığı –
Tarımsal
Araştırmalar
ve Politikalar
Genel
Müdürlüğü

İşlenmesi ve
Takibi

Kuraklık ile
mücadele
kapsamında
Tarımsal
Araştırmalar ve
Politikalar Genel
Müdürlüğü
bünyesinde
Kuraklık Test

Önlenmesi
2)Mevcut
Depolardaki
Sızıntıların
Engellenmesi
3)Kaçak Su
Kullanımının
Önüne Geçilmesi
4)Su
Kaynaklarının
Kirlilikten
Korunması
5)Bilinçlendirme
Çalışmaları

2010 yılında
Konya’da Bahri
Dağdaş
Uluslararası
Tarımsal
Araştırma
Enstitüsü
bünyesinde
faaliyete

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Etkileyen Parametreler
2)İl Genelinde Depoların
Yenilenmesi
3)Uzaktan Okumalı
Sayaçların Montajı
4)Su Kaynaklarının
Kirlilikten Korunması
İçin AAT’lere Yatırım ve
Endüstriyel Nitelikli
Atıksu Çıkışı Olan Sanayi
Kuruluşlarına Rutin
Denetimler
5)İl Genelindeki
Okullarda Su Tasarrufu
Eğitimleri düzenlenmesi
Tesis kurulumu

Tamamlandı
2010

Kamu ve
Araştırma
Kurumları,
Üniversiteler

Üretim Planlaması,
Kuraklık Risk
Belirleme, Kuraklık
Eylem Planı
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Merkezi’nin
kurulması

başlamıştır.
Kuraklık Test
Merkezinin
kuruluş amacı
özellikle Orta
Anadolu ve geçit
bölgelerinde
kuraklık yaşandığı
bilinen yaklaşık 5
milyon hektar
alanda öncelikle
buğday olmak
üzere
çiftçilerimizin
kuraklıktan
etkilenerek ürün
kaybı
yaşamalarının
önüne geçilmesi
veya azaltılması
amacıyla kuraklığa
dayanıklı-tolerant
yeni çeşitler
geliştirilmesi
amacıyla ıslah
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programlarından
gelen materyalin
merkezde test
edilmesi ve
yapılan ıslah
çalışmalarına katkı
sağlanmasıdır.
Tarım ve
Orman
Bakanlığı –
Tarımsal
Araştırmalar
ve Politikalar
Genel
Müdürlüğü

Biyotik (hastalık
ve zararlılar) ve
Abiyotik
(kuraklık, sıcaklık
ve tuzluluk gibi
olumsuz çevre)
stres koşullarına
tolerant çeşitlerin
geliştirilmesi

Bahri Dağdaş
Islah çalışmaları ile stres
Uluslararası
koşullarına tolerant
Tarımsal
çeşitlerin geliştirilmesi
Araştırma
Enstitüsü yapılan
çalışmalar ile
kuraklığa
dayanıklılık, su
kullanım
etkinliğinin yüksek
olması ve en
önemli
özelliklerden olan
kalitenin de
yüksek olması
hedeflenmiş ve
çeşitler buna göre

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Devam ediyor

Kamu ve
Araştırma
Kurumları,
Üniversiteler

Üretim Planlaması,
Kuraklık Risk
Belirleme, Kuraklık
Eylem Planı
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geliştirilmiştir. Bu
özellikler yanında
hastalık ve
zararlılara
dayanıklılık (Pas
hastalıkları, Kök
ve Kökboğazı
çürüklüğü
etmenleri) istenilen
diğer bir özellik
olup
üreticilerimizin
daha yüksek ve
sağlıklı ürün
almasının teminatı
olarak
görülmektedir. Bu
bağlamda Enstitü
ve Merkezde 2012
yılından sonra
tescil ettirilen
Kuraklığa
Dayanıklı
çeşitlerin sayısı 12
ye çıkmıştır
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı –
Tarımsal
Araştırmalar
ve Politikalar
Genel
Müdürlüğü

(Ekmeklik buğday,
makarnalık
buğday, tritikale,
yulaf ve arpa).
Su Toplama
Toprakta profil
Havzalarında
derinliği nem
Arazi Kullanım ve dağılımının
Profil Derinliğinin zamansal ve
Toprak Nem
konumsal
Kapsamına
değişimininin
Etkisinin
belirlenmesi,
Jeoistatistik
buharlaşma ve
Yöntemle
terleme oranlarının
Belirlenmesi ve
arttığı yaz
Nem İçeriğinin
aylarında profilde
Ön Yağışlar İndisi tutulan su
(API) ile
kapsamının
İlişkilendirilmesi
konumsal ve
zamansal
dağılımlarının
tespit edilmesi ve
haritalanması,
ayrıca ön yağış
indisini
hesaplamada
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Ar-Ge Çalışmaları
Arazi, Laboratuvar ve
büro çalışmaları ile
Toprak nemi haritalarının
oluşturulması

Tamamlandı
2010

Kamu ve
Araştırma
Kurumları, Halk
ve Özel Sektör

Üretim Planlaması,
Kuraklık Risk
Belirleme, Kuraklık
Eylem Planı
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı –
Tarımsal
Araştırmalar
ve Politikalar
Genel
Müdürlüğü

kullanılan ve
toprak özellikleri
ile meteorolojik
faktörlere bağlı
olan k katsayısının
belirlenmesi
Tokat-Artova
Bu araştırmada,
Yöresi
Tokat – Artova
Meralarında Nem yöresi meralarında
Muhafazası
bazı nem
Yöntemlerinin
muhafazası
Vejetasyon,
yöntemleri
Toprak Özellikleri karşılaştırılarak
ve Nem
nem korunumu,
Korunumuna
toprak özellikleri
Etkilerinin
ve vejetasyon
Araştırılması
üzerine olan
etkilerinin
belirlenmesi
amaçlanmıştır.
Konular merada;
toprakta nem
birikimi, toprak
kaybı, kuru ot
verimi, örtülülük
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Ar-Ge Çalışmaları
Arazi, Laboratuvar ve
büro çalışmaları ile bazı
nem muhafazası
yöntemlerinin nem
korunumu, toprak
özellikleri ve vejetasyon
üzerine olan etkilerinin
belirlenmesi

Tamamlandı
2013

Kamu ve
Araştırma
Kurumları, Halk
ve Özel Sektör

Üretim Planlaması,
Kuraklık Risk
Belirleme, Kuraklık
Eylem Planı
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı –
Tarımsal
Araştırmalar
ve Politikalar
Genel
Müdürlüğü

Sivas Yöresinde,
Doğallığı
Bozulmuş Mera
Alanlarında
Bitkilendirme,
Koruma ve
Gübrelemenin
Toprak
Özellikleri, Nem
Korunumuna ve
Toprak
Kayıplarına Etkisi

yüzdesi,
penetrasyon
direnci, vejetatif
gelişim
bakımından 2007 –
2011 yılları
arasında
karşılaştırılmıştır.
Bu araştırma,
meraları tahrip
olmuş Sivas
Yöresinde doğal
mera
vejetasyonuna
uygun bitkilerle
bitkilendirmenin
ve gübrelemenin
toprak
özelliklerine,
erozyona ve
vejetasyona
etkilerini
belirlemek için
yürütülmüştür.
Konular merada;

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Ar-Ge Çalışmaları
Arazi, Laboratuvar ve
büro çalışmaları ile doğal
mera vejetasyonuna
uygun bitkilerle
bitkilendirmenin ve
gübrelemenin nem
korunumu, toprak
özellikleri ve vejetasyon
üzerine olan etkilerinin
belirlenmesi

Tamamlandı
2014

Kamu ve
Araştırma
Kurumları, Halk
ve Özel Sektör

Üretim Planlaması,
Kuraklık Risk
Belirleme, Kuraklık
Eylem Planı
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Tarım ve
Orman
Bakanlığı –
Tarımsal
Araştırmalar
ve Politikalar
Genel
Müdürlüğü

Minöz Deresi
Havzası Doğal
Mera Alanlarında
Farklı Mera Islah
Yöntemlerinin
Bitki Örtüsü
Gelişimi İle
Toprak ve Su
Korunumuna
Etkileri

toprakta nem
birikimi, toprak
kaybı, kuru ot
verimi, örtülülük
yüzdesi,
penetrasyon
direnci, vejetatif
gelişim
bakımından
karşılaştırılmıştır.
Bu araştırmada
Minöz Deresi
Havzası doğal
mera
topraklarında;
çeşitli mera ıslah
yöntemlerinden
kontrollü otlatma,
gübreleme, üsten
tohumlama,
havalandırma,
üstten
tohumlama+gübrel
emenin ve sentetik
toprak

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt Çalışma Grubu Çalışma
Belgesi

Ar-Ge Çalışmaları
Tamamlandı
Arazi, Laboratuvar ve
2013
büro çalışmaları ile doğal
mera topraklarında; çeşitli
mera ıslah yöntemlerinin
sediment ve su
kayıplarına, bazı toprak
özelliklerine ve bitki
örtüsü gelişimine
etkisinin belirlenmesi

Kamu ve
Araştırma
Kurumları, Halk
ve Özel Sektör

Üretim Planlaması,
Kuraklık Risk
Belirleme, Kuraklık
Eylem Planı
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düzenleyicilerinde
n poliakrilamidin
(PAM) sediment
ve su kayıplarına,
bazı toprak
özelliklerine ve
bitki örtüsü
gelişimine etkisi
araştırılmıştır.
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5.2. Daha Önce Yapılan Şuralarda Alınan Kararlar
-

2017 yılında düzenlenen 2. Orman ve Su Şurasında 5 adet
Kuraklıkla ilgili karar alınmıştır.

Karar 1. Türkiye’yi temsil edebilecek bütünleşik bir gözlem ağı kurulması
yaklaşımıyla, gözlem ağının genişletilmesi, geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmeli;
mevcut gözlem istasyonlarının çevre şartları iyileştirilmeli; konumlarının muhafaza
edilmesi sağlanmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Meteorolojik afetlerin (sel, taşkın, kuraklık, fırtına, çığ vb.) tahmini ve iklim
değişikliğinin izlenmesi ile mal ve can kayıplarının azaltılması için kritik öneme sahip
meteorolojik ve klimatolojik veri serisinin sürekliliğinin sağlanması maksadıyla mevcut
gözlem istasyon ve sahalarının muhafaza edilmesi için kanuni düzenlemenin yapılması.
Karar 3. İklim değişikliğinin su kaynaklarına ve sucul ekosisteme etkileri ile
ilgili uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
2. Türkiye’de iklim değişikliğinin su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, su
arzında düşüş, ürün veriminde azalma, kuraklık, sel gibi aşırı olaylarda artış görüleceği
öngörülmekte olup iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin
azaltılması ve önlenmesi için uyum çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Sorumlu Birim: SYGM, DSİ
Karar 7. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek
elden yürütülmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Sorumlu Birim: DSİ
Karar 40. Suyun etkin ve verimli kullanımı konusundaki uygulamalar
desteklenmelidir.
Karar 48. Kuraklık esnasında uygulanacak acil eylem planlarının geliştirilmesi
ve kuraklığın gerektiğinde umumi hayata müessir afetler kapsamına alınması
değerlendirilmelidir.
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STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Kuraklık çalışmalarında kullanılan meteorolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve
arazi kullanım verileri güncellenmeli ve veri akış sürekliliği sağlanmalıdır.
2. Kurak dönemler için acil eylem planları hazırlanmalıdır.
3. Ulusal Kuraklık Veri Tabanı geliştirilerek Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS)’ne
entegre edilmelidir.
4.

Kuraklığın

umumi

hayata

müessir

afetler

kapsamına

alınmasının

sağlanmalıdır.
Sorumlu Birim: SYGM
-

2013 yılında düzenlenen Orman ve Su Şurası’nda 1 adet Kuraklıkla
ilgili karar alınmıştır.

Karar 7. Kuraklık Yönetimi konusunda politikalar geliştirilmeli, mevzuat
altyapısı oluşturulmalı ve eylem planları belirlenmelidir.
a)Kuraklık yönetiminde ilgili mevzuat gözden geçirilerek ulusal kuraklık
mevzuatı geliştirilmeli,
b)İlgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle bütüncül Kuraklık Yönetim ve Eylem
Planları geliştirilmeli.
-

2019 yılında 3. Tarım ve Orman Şurası’nda 7 adet hedef
belirlenmiştir.



Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Komisyon Raporu

HEDEF 6- Hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba/kesif yem ihtiyacı ve açığının
karşılanması.
STRATEJİ:
5. İklim değişikliklerine yönelik yem üretim planları üzerinde çalışılmalı,
kuraklığa dirençli yem bitkileri üretimi hedeflenmeli


Gıda Güvenliği ve Güvencesi Komisyon Raporu- İklim değişikliğinin gıda
güvencesine etkisi

HEDEF 1- İklim değişikliğinin toprak, su, bitkisel ve hayvansal ürün verimleri
üzerinde etkilerinin havza, bölge ve ülke bazında en aza indirilmesi.
STRATEJİ:
2. Kuraklık izleme sistemlerinin yaygınlaştırılması
İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi
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6. Risk açısından yüksek bölgeler ve grupların belirlenmesi, kuraklık riskini
azaltıcı eylem planları oluşturulması.



Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi Komisyon Raporu

HEDEF 1- Tarımsal kuraklık izleme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi.
STRATEJİ:
1. Toprak-bitki-atmosfer ilişkilerini inceleyebileceğimiz meteoroloji gözlem
sistemleri ve toprak nem sensörlerinin kurulması ve uzaktan algılama ile CBS
çalışmalarının yaygınlaştırılması
HEDEF 5- Genetik çalışmaları geliştirilmeli
STRATEJİ:
4. Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin tohumluk ihtiyacının tespiti ve tedariki,
kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine yönelik ıslah ve AR-GE çalışmalarının
yürütülmesi.
HEDEF 7- Ekolojik temelli kentsel planlama ve tasarım ilkelerinin geliştirilmesi; Açık
ve yeşil alan sistem planlarının oluşturulması vb.
STRATEJİ:
3. Kentlerde geçirgen yüzeylerin arttırılması ve kuraklığa dirençli kurakçıl
peyzaj düzenlemeleri.
HEDEF

13-

Sürdürülebilir

su

yönetimine

ilişkin

yöntemlerin

tekniklerinin

geliştirilmesi, uygulanması ve mevcut su potansiyelimizin etkin ve verimli kullanılması.
STRATEJİ:
3. Parsel bazında tarımsal kuraklık risk analizinin yürütülmesi


Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Komisyon Raporu

HEDEF 4- Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi alanında yapılan AR-GE çalışmalarının
etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması.
STRATEJİ:
5. İklim değişkenliğinin etkileri dikkate alınarak dinamik sulama programları ve
üretim planlamaları yapılarak muhtemel kuraklıkların etkilerinin azaltılmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi
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6. HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME
Halkın katılımının sağlanması için en öncelikli araç halkın bilgiye erişiminin
sağlanması ve bilginin uygulanabilirliğidir. Bu nedenle, kuraklık etkilerinin azaltılması
ve su kaynaklarının korunmasına ilişkin her türlü bilginin kolay erişilebilir şekilde kamu
kurumlarının web sitelerinde sürekli olarak yayınlanması gerekmektedir. Mutlaka şeffaf
bir şekilde yayınlanması gereken veriler arasında tüm su varlıklarının (yerüstü ve
yeraltı) nitelik ve nicelik bilgileri ile nitelik ve nicelik üzerinde baskı yaratan her türlü
faaliyetin de kamuyla açık bir şekilde paylaşılması gerekmektedir. Başka bir deyişle,
kamu su varlıklarının durumunun yanı sıra bir su varlığını kullanan ve bu su varlığına
herhangi bir şekilde müdahalede bulunan tüm kullanıcılar hakkında bilgi sahibi
olabilmelidirler.
Tarım ve Orman Bakanlığının görev alanına giren konularda Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı, çiftçi eğitimi, tarımsal yayım, danışmanlık ve hizmet içi eğitim
hizmetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerinin geliştirdikleri tarımsal yeniliklerin
çiftçilerimize ulaşmasının ve uygulanmasının sağlanması, yeniliklere açık genç nüfusun
tarımsal üretime kazandırılması, etkin ve verimli sulama sistemlerinin kullanımının
yaygınlaştırılması, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede farkındalık oluşturma ve
bilinçlendirme, iyi tarım uygulamaları ve nitrat kirliliğinin önlenmesi konularında
eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Eğitim ve yayım faaliyetleri esnasında
elektronik, görsel ve basılı materyaller kullanılarak AR-GE sonucu elde edilen yenilikle
ve gelişmeler tanıtılmakta ve gerçekleştirilen faaliyetlerin daha etkili ve sonuçlarının
sürdürülebilir olması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Çiftçiler üzerinde tarımsal
kuraklıkla ilgili konularda güçlü bir farkındalığın yaratılması amacıyla sulama
sistemlerinin tasarımında son teknolojileri yakından tanımaları ve uygulamada
karşılaşılan sorunların çözümü için tarım fuarlarına katılımları sağlanmaktadır.
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Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, sulamanın önemi,
basınçlı sulama sistemlerinin avantajları, tarımsal kuraklıkla mücadele ve sulama
randımanının artırılması gibi konularda bilgilendirilmelerini sağlanmak amacıyla
çalıştay, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitülerince sulama,
kuraklığa dayanıklı çeşitlerin ıslahı vb. kuraklık ile ilgili konularda yürütülen araştırma
projelerinden elde ettikleri sonuçları demonstrasyonlar ve tarla günleri etkinlikleri ile
çiftçilere ulaştırılmakta ve böylelikle tarım kesiminde üretim yapan çiftçilerin kuraklık
konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmakta ve kuraklık ile mücadele eylemlerine
katılmalarına katkıda bulunulmaktadır.
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7. DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Tablo 7 Kuraklık Yönetiminde Darboğazlar ve Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Kurumlar arasında koordinasyon ve veri paylaşımında sıkıntıların Veri paylaşımları hususunda kurumsal işbirliklerinin artırılması
yaşanması;

bu

durumun

kuraklıkların

muhtemel

etkilerinin

belirlenmesini ve tüm paydaşların katılımıyla etkin bir şekilde
yönetilmesini zorlaştırması.
Kuraklık

çalışmalarında

kullanılan

meteorolojik,

hidrolojik, Kuraklık konusunda ihtiyaç duyulan verilerin tam olarak listelenmesi

hidrojeolojik ve arazi kullanım verilerinde eksikliklerin bulunması,

ve kurumlar arası işbirlikleri ile veri eksiklerinin giderilmesi

Yeraltı suyu ve yüzeysel su gözlem ağlarının yetersiz olması, bu nedenle Yeraltı suyu ve yüzeysel su gözlem ağının geliştirilmesi
yeraltı suyu ve yüzeysel su varlığının tespitinin ve takibinin güç olması.
Kuraklık yönetimi hususunda mevzuat eksikliği; kuraklıkların etkin bir Kuraklık yönetimi hususunda yasal mevzuat geliştirilmesi.
şekilde yönetimi için kurumların alması gereken tedbirlerin bir yasal
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mevzuata bağlanmaması sebebiyle tedbirleri alacak iradenin oluşmasının
zorluğu.
Kuraklığın

başlamasından

sonra

alınacak

tedbirlerin

zararların Kuraklık konusunda toplumsal farkındalık artırma çalışmaları

azaltılmasında fazla etkili olmaması; kuraklıklar yaşanmadan önce yapılması
alınacak tedbirlerin zarar azaltmada daha etkin olması ancak kurak
olmayan dönemlerde kuraklık konusunda hassasiyet ve farkındalık
oluşmadığından bu tür önlemlerin etkin bir şekilde alınamaması.
Suyun yaklaşık 3/4'ünü kullanan tarım sektöründe bazı bölgelerde Olası Kuraklık durumları göz önünde bulundurularak ürün deseni
bitkinin su ihtiyacı dikkate alınmadan sulama yapılması; bu durumun değerlendirilmesi ve bitki su ihtiyacı hesaba katılarak sulama
gereksiz su kullanımına ve su kaybına yol açması

yapılması.
Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin tohumluk ihtiyacının tespiti ve tedariki,

Havzalardaki su potansiyeli dikkate alınmadan yetiştirilecek tarım kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine yönelik ıslah ve AR-GE
ürünlerinin

seçilmesi;

bu

sebeple

sürdürülebilir

su

kullanım çalışmalarının yürütülmesi.

miktarlarından daha fazla su tüketilmesi ve bu duruma bağlı olarak
yeraltı suyu seviyelerinin düşmesi
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OSB’lerde yer ve sektör seçiminde su varlığının dikkate alınmaması; bu OSB’lerde yer ve sektör seçiminde su bütçesinin dikkate alınması.
sebeple çok su tüketen sektörel faaliyetlerin su varlığı az olan havzalarda
gerçekleştirilmesi sonucu havza su kaynaklarının baskı altına alınması.
Kentlerde kayıp-kaçak oranının yüksek olması; bu sebeple kentlere Şebekelerde kayıp-kaçak oranının azaltılması.
sağlanan suyun yaklaşık yarısının kullanılamadan iletim hatlarında
kaybolması.
Kentsel atıksuyun yeniden kullanımının yaygın olmaması; arıtılmış atık
su ile sulanabilecek rekreasyon alanlarının diğer kaynaklar kullanılarak
sulanması ve bu durumun havza su kaynakları üzerinde baskı
oluşturması.
Kuraklık durumunda çiftçilere destek sağlayacak ürün verimi sigortası Kuraklık durumunda ürün verimi sigorta sisteminin kolaylaştırılması.
sisteminin oluşturulmasının zor olması; bu sebeple tarım ürünlerinin
kuraklığa karşı sigortalanamaması.
Yeraltı

suyunun

kullanımının

bazı

bölgelerde

yıllık

beslenme Yeraltı suyu kullanımının yıllık besleme miktarından fazla olan

miktarından fazla olması; bu durumun yeraltı suyu seviyelerinin bölgelerin
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azalmasına yol açması.

güncelleştirilmesi,

Türkiye hidrojeoloji haritalarının güncel olmaması, bu nedenle yeraltı
suyu ile ilgili güncel verilerin havzalarda gerçekleştirilen projelerde
kullanılamaması.

Tarımsal su tüketiminin ölçülmesinde zorluklar yaşanması; bu sebeple Tarımsal su tüketiminin tespit edilmesi.
su kullanımı ile ilgili doğru verilere ulaşmada ve kuraklık ile ilgili
tedbirlerin belirlenmesinde zorluklar yaşanması.
Yağmurlama, damlama ve sızdırma şeklinde uygulamaları olan basınçlı Basınçlı sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması
sulama sistemlerinin daha da yaygınlaştırılması gerekliliği.
Kuraklıkla mücadelede girdilerin kontrollü kullanımı için akıllı tarım Tarımda teknoloji kullanımının artırılması.
sistemlerinin

(dijital

ve

yapay

zeka

teknolojileri)

yeterince

kullanılmaması.
Toprağın su tutma kapasitesini yükseltmek için yeterince yöntem Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için yöntem araştırılması.
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uygulanmaması
Tüketim ürünlerinin tüketicilere ulaşma sürecine kadar tüketilen su Su Ayak İzi hususunun gündemde tutulması
miktarının göz önünde bulundurulmaması.
Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek elden Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının, çevresel ve nükleer
yürütülmemesi ve bu konuyla ilgili yasal düzenlemelerin olmaması.

etkilerden en az kirlenen su kaynağı olması bakımından deprem,
kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü hallerde kullanılmak üzere
rezervde tutulması, tarımsal sulamalarda yüzey suyu projelerinin
hayata geçmesine bağlı olarak yeraltı suyu kullanımının azaltılması
sağlanmalı, yeraltı suyu kirliliği ve aşırı çekimin önlenmesi için
tedbirler alınmalıdır.

Kuraklık esnasında uygulanacak acil eylem planlarının geliştirilmemesi

1. Kuraklık çalışmalarında kullanılan meteorolojik, hidrolojik,
hidrojeolojik ve arazi kullanım verileri güncellenmeli ve veri akış
sürekliliği sağlanmalıdır.
2. Kurak dönemler için acil eylem planları hazırlanmalıdır.

Kuraklığın umumi hayata müessir afetler kapsamına alınmaması.

Kuraklığın umumi hayata müessir afetler kapsamına alınmasının
sağlanmalıdır.

İklim Değişikliğine Uyum ve Tedbirler Alt
Çalışma Grubu Çalışma Belgesi

218

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE TEDBİRLER ALT ÇALIŞMA GRUBU

Tarımsal kuraklık izleme ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmemiş Toprak-bitki-atmosfer ilişkilerini inceleyebileceğimiz meteoroloji
olması

gözlem sistemleri ve toprak nem sensörlerinin kurulması ve uzaktan
algılama ile CBS çalışmalarının yaygınlaştırılması

Kuraklık, Taşkın ve İklim Değişikliği konusunda kurumsal alt yapı Kuraklık, Taşkın, İklim Değişikliği ve benzeri çalışmalarda
geliştirme çalışmalrının geniş kapsamlı olmaması
sürdürülebilirliği sağlamak ve nitelikli bir insan-bilgi kaynağı
potansiyeli oluşturabilmek adına;
a) YÖK ile işbirliğine giderek doğrudan bu konulara dönük Yüksek
Lisans-Doktora programlarının tanımlanmasının sağlanması, teşvik
için

burs

programına

dahil

edilmesi,

Su

Şurasına

katılan

akademisyenlerden oluşan bir Danışman havuzu ile alışılagelenin
dışında entegre bir eğitim ve araştırma çalışmasının yürütülmesi.
b) TÜBİTAK işbirliği ile güdümlü bir proje çağrı programı
başlatılarak;
-Su Şurasında alınan tedbirlerin sahada izlenmesi,
-Performanslarının kayıt, takip ve raporlamalarının yapılması,
-Akademi ve Kurumların taşra teşkilatları arasında sürekli bir
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eşgüdümün sağlanması,
-İklim, Taşkın, Kuraklık vb. çalışmaların sosyal ve sektörel etkilerinin
izlenmesi,
-Çözüm önerileri için teknik, teknoloji ve yöntemlerin geliştirilmesi,
-Bilgi havuzu ve know-how altyapısının güçlendirilmesi,
-Hukuki konular için nitelikli bilgi takımlarının oluşturulması,
vb. konuları içeren detaylı bir çalışmaya girişilmesi, ulusal projeler
zincirinin önünün açılarak ciddi düzeyde izlenmesi.
Su tasarruf yöntemlerinin gündelik hayatta yeterince uygulanmaması

Dünyada kuraklıkla mücadelede uygulanan başarılı su tasarruf
yöntemlerinin Türkiye’ye entegre edilerek uygulanması

Kuraklığa ve iklim değişikliğine bağlı gereçekleşebilecek göçler Kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı gerçekleşen göçlerin akademik
üzerinde yeterli çalışmaların yapılmamış olması.
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