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YÖNETİCİ ÖZETİ 

 

Su Kaynakları, dünyada bulunan ve insanlar tarafından kullanılma potansiyeli olan 

doğal bütün su kütlelerine verilen addır. Dünyadaki su kaynakları iki ana gruba ayrılabilir: 1. 

Tuzlu sular, 2. Tatlı sular. Tuzlu sular deniz ve okyanuslardaki sulardır. Tatlı sular ise ikiye 

ayrılabilir: 1. Yüzey suları, 2. Yer altı suları. Yüzeysel sular pınar, akarsu, göl, baraj gölü 

sularıdır. Su kaynakları, buzulları ve dağlarda sürekli kalan karları da içerir. Yeraltı suları ise 

soğuk ve sıcak (jeotermal) sular olarak ikiye ayrılabilir. İnsanoğlunun suya olan bağımlılığı ve 

modern hayatın getirdiği Su Kaynaklarına olan ihtiyacı her geçen gün daha da artırmaktadır. 

Küresel Isınma ve İklim değişikliği dünyamızı ve Su Kaynaklarını etkilemeye devam 

ediyor. Dünyamızda ve ülkemizde kuraklığın artışa geçmesi ve Su Kıtlığı yaşayan ülkelere 

arasına hızla yaklaşıyor olmamız bizi Su Kaynaklarının Geliştirilmesi konusunda tedbirler 

almaya zorlamaktadır. 

Bu kapsamda, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Komisyonu olarak çalışmalarımızı 

yönlendirdik. Başlangıçta Komisyonumuz Önerilen alt Başlıklar aşağıdaki gibi oluşmuştur:  

 Türkiye'de Su Potansiyeli 

 Havzalarda Hidrojeolojik Etüt Çalışmalarının Yapılması 

 Su Kaynaklarının Geliştirilmesine Yönelik Planlama Mühendislik Hizmetleri 

 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Meteorolojik Verilerin Kullanılması 

 Havza Master Planları 

 Halkın Katılımı/Bilinçlendirilmesi 

 Karşılaşılan Sorunlar, Darboğazlar ve Öneriler 

 

Sonradan yapılan toplantılar sonucu Türkiye’de Su Potansiyeli ve Havza Master 

Planları alt başlıklarının birleştirilerek başlangıçta 7 adet olan başlık sayısı 6 âdete 

düşürülerek çalışmalara devam edilmiştir. Tüm Komisyonlar ve üyeleri Yaklaşık 1.5 ay gibi 

kısa bir sürede Zoom üzerinde toplantılar yaparak hazırlamışlardır. Şura kapsamında 

oluşturulan 11 Komisyonda bulunan diğer başlıklarla çakışmalar olmamasına azami gayret 

göstererek raporlar gözden geçirilmiştir. 
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Oluşturulan raporlar ve sonuçları en son grup olan “Karşılaşılan Sorunlar, Darboğazlar 

ve Öneriler”, başlığı altında titizlikle birleştirilmiş ve öneriler sunulmuştur. Bu açıdan emeği 

geçen herkese sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz. 1. Su Şurası kapsamında hazırlamış 

olduğumuz bu raporun bundan sonra yapılacak diğer Su Şuralarında ve tüm çalışmalarda 

faydalanılacak ve örnek alınacak bir çalışma olduğunu düşünüyor ve saygılar sunuyoruz. 
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1. SU ŞURASI YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ VE FAHRİ ÜYELER 

 

YÜRÜTME KURULU 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Bakan Yardımcısı 
Akif ÖZKALDI 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanı 
Özgür Akif TEL 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel 

Sekreteri 
Hasan Hüseyin COŞKUN 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet BUDAK 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Su Yönetimi Genel Müdürü 
Bilal DİKMEN 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürü 
Kaya YILDIZ 

Tarım ve Orman Bakanlığı 

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ 

FAHRİ ÜYELER 

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı  Muhammet BALTA 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet YILMAZ 

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Yunus KILIÇ 

T.C. Cumhurbaşkanlığı  

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  

Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR 

T.C. İçişleri Bakanlığı  

Bakan Yardımcısı 
İsmail ÇATAKLI 

T.C. Sağlık Bakanlığı  

Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı  

Tarım Reformu Genel Müdür V. 
Kerim ÜSTÜN 

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma ŞAHİN 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU 
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1. SU ŞURASI GENEL SEKRETERLİK MAKAMI 

 

Şura Görevi Adı Soyadı Unvanı 

Genel Sekreter Mustafa UZUN 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür Yardımcısı 

Genel Sekreter 

Yardımcısı 
Satuk Buğra FINDIK 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı 

Genel Sekreter 

Yardımcısı  
Nazmi KAĞNICIOĞLU 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı 

Yardımcı Personel Şeref DAĞDELEN 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Tarım ve Orman Uzmanı 

Yardımcı Personel Fatma SAĞDIÇ 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Tarım ve Orman Uzmanı 

Yardımcı Personel Yasemin CEYHAN KOCA 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Tarım ve Orman Uzmanı 

Yardımcı Personel Elif KOCAMAN 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Yüksek Biyolog 

Yardımcı Personel Tuğkan TANIR 
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Çevre Yüksek Mühendisi 

Yardımcı Personel Halil İbrahim DERTLİ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Yüksek Biyolog 

Yardımcı Personel Murat Can KAYABAŞ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Hidrojeoloji Yüksek Mühendisi 
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

2 Nazmi KAĞNICIOĞLU 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı 

3 Sermin ÖZSAYIN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Yunus Emre KORKMAZ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

5 Ahmet Vehbi MUSLU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

6 Hasan TAYLAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

 

TÜRKİYE SU POTANSİYELİ VE HAVZA MASTER PLANLARI ALT 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

 

No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Doç. Dr. Yakup DARAMA Atılım Üniversitesi 

2 Ahmet Süheyl ESENGÜN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Ahmet Vehbi MUSLU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

4 Nedret GÜREL ÜNEL NFB Mühendislik Müşavirlik A.Ş. 

5 Hasan ÖZKAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

6 Murat ŞENEL İnşaat Mühendisi 

7 Kutay YILMAZ Alter Uluslararası Mühendislik Müş. 

8 Sezgin AKSU 
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü 

9 Ayşe SOYDAM BAŞ Temelsu Mühendislik Müş. A.Ş. 

10 Hülya SİLKİN Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

11 Şeyma Şehriban TİRYAKİOĞLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

12 Sebiha YEŞİLIRMAK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

13 Ertuğrul KAHVECİ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

14 Eray USTA Hidro Dizayn Mühendislik Müş. A.Ş. 
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No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

15 Abdülnasır AKINCI Kalyon Holding 

16 Ali Mert AYDOĞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

17 Ülfet ÜNAL Türkiye Su Enstitüsü 

18 Yeliz DEVLET ZERBERG Su Yapı Mühendislik Müş. A.Ş. 

19 Çiğdem KUŞ Türkiye Su Enstitüsü 

20 Gönül ÖZTÜRK Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

 

HAVZALARDA HİDROJEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARININ YAPILMASI 

ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN Karadeniz Teknik Üniversitesi 

2 Dr. Ayhan KOÇBAY 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı 

3 Sermin ÖZSAYIN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

4 İbrahim Halil DUMAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

5 Ali GEZER Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

6 Gökhan ATALAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

7 Ahmet TACİROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi 

8 Dr. Tuğbanur ÖZEN BALABAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

9 Halime ERSOY 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü 

10 Ayşe ŞEN Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

12 Şener ÖZÇELİK 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü 

12 Nami ERDOĞAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
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SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PLANLAMA 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Doç. Dr. Cahit YERDELEN Ege Üniversitesi 

2 Kerim ORHON Suiş Proje Müh. Müş. Ltd. Şti. 

3 Hasan TAYLAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Mustafa DEMİR Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

5 Murat ŞENEL İnşaat Mühendisi 

6 Denizhan BÜTÜN Hidro Dizayn Mühendislik Müş. A.Ş. 

7 Doç. Dr. Ali Ümran KÖMÜŞÇÜ Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

8 Dr. Kahraman OĞUZ Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

9 Dr. Engin GÖNEN 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü 

10 Cemil ARSLAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

11 Hülya ASLAN Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

12 Mustafa TEKE Dolsar Mühendislik A.Ş. 

13 Mehmet KÜYÜK Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

 

SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE VERİ KULLANIMI ALT 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Prof. Dr. Hafzullah AKSOY İstanbul Teknik Üniversitesi 

2 Hakan AKSU Su Politikaları Derneği 

3 Hasan TAYLAN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Dr. Dilek FİDAN 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü 

5 Dr. Serkan BUHAN TUBİTAK 

6 Fikriye BERK 
Metos TR Bilişim ve Tarım 

Teknolojileri 
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7 Gürdal KIRMIZIOĞLU Su Pek Proje ve Müşavirlik A.Ş. 

8 Yeliz DEVLET ZERBERG Su Yapı Müh. ve Müş. A.Ş. 

9 Doç. Dr. Ali Ümran KÖMÜŞÇÜ Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

 

HALKIN KATILIMI VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ ALT ÇALIŞMA GRUBU 

ÜYELERİ 

No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Doç. Dr. Koray K. YILMAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

2 Özgür AYDINCAK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

3 Ahmet Vehbi MUSLU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

4 İsmet KIZILTEPE Su Elçileri Derneği 

5 Gülşah ROADERICK 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü 

6 Murat KIZILIRMAK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

7 Hamza SEZER 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü 

8 Arzu BİNİCİ  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

9 Ömer Bedir ERDEM Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

10 Altunkaya ÇAVUŞ Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

11 Metin SEVER Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 

12 Rohat USLU 
Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar 

Birliği 

13 Mehmet YILDIRIM Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği 

14 Bülent ŞEN Mimarlar Mühendisler Grubu 

15 Osman PARLAK 
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici 

Merkez Birliği 

16 Cüneyit BEKTAŞ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

17 Bayram HOPUR 

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

Genel Müdürlüğü 
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18 Serhan GEZMEN Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

19 Mehmet TAŞAN Tarımsal Kalkınma Vakfı 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR, DARBOĞAZLAR VE ÖNERİLER ALT 

ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ 

 

No Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı Kurum/Kuruluş 

1 Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 

2 Murat ŞENEL İnşaat Mühendisi 

3 Yunus Emre KORKMAZ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Sermin ÖZSAYIN Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

5 Nazmi KAĞNICIOĞLU 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı 

6 Prof. Dr. Hafzullah AKSOY İstanbul Teknik Üniversitesi 

7 Prof. Dr. Fatma GÜLTEKİN Karadeniz Teknik Üniversitesi 

8 Prof. Dr. Reşat ACAR Atatürk Üniversitesi 

9 Doç. Dr. Cahit YERDELEN Ege Üniversitesi 

10 Doç. Dr. Koray K. YILMAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

11 Doç. Dr. Yakup DARAMA Atılım Üniversitesi 

12 Dr. Müge KÖSER ELİÇİN Hayvancılık Genel Müdürlüğü 

13 Dr. Serkan BUHAN Tubitak 

14 Dr. Engin GÖNEN 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü 

15 Murat ŞENEL İnşaat Mühendisi 

16 Nedret GÜREL ÜNEL NFB Mühendislik ve Müş. A.Ş. 

17 Denizhan BÜTÜN Hidro Dizayn Mühendislik Müş. A.Ş. 

18 Kerim ORHON Suiş Proje Müh. Müş. Ltd. Şti. 

19 Mustafa TEKE Dolsar Mühendislik A.Ş. 

20 Veysel DAĞ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
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GİRİŞ 

 

Dünya, bildiğimiz kadarıyla insanlığın bitki ve hayvan türleri ile beraber üzerinde 

hayat bulduğu tek gezegendir. Yaşayan tüm canlıların ise ihtiyaç duyduğu en önemli materyal 

ise sudur. 

Su bilindiği üzere dünya üzerinde yaşayan tüm canlı varlıkların hayatlarını devam 

ettirebilmeleri için en hayati kaynağı oluşturmaktadır. En küçük canlı organizmadan en büyük 

canlı varlığa kadar, bütün biyolojik yaşamı ve bütün yaşamsal faaliyetleri ayakta tutan sudur. 

Dünyamızın %70′ini kaplayan su, aynı zamanda tüm canlı organizmalarının da önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır. 

Dünyada bulunan sular güneş enerjisinin yardımıyla hidrolojik döngü içerisinde 

hareket ederler. Yerkürede yaşayan tüm canlılar tüm faaliyetleri için ihtiyaç duydukları suyu 

bu hidrolojik döngüden karşılarlar ve kullandıktan sonra suyu tekrar aynı döngüye iade 

ederler. 

Bu döngü belirli bir alanda belirli bir miktarda suyun bulunmasını sağlar. Ancak, bu 

döngüden sağlanan su miktarı ileride giderek artan nüfus nedeniyle ihtiyaçlara cevap 

veremeyecek bir hale gelecektir. Artan nüfusla birlikte kişi başına düşen su miktarı azalarak 

1000 m³’ün altına düşen bazı ülkelerde su kıtlığının yaşanmasına neden olabilecektir. Suyun 

eksikliği insan yaşamını, tarımı, sanayi ve dolayısıyla ekonomik gelişmeyi ve doğal 

sistemlerin korunmasını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde oynadığı rol itibariyle çok önemli olan 

su, elbette ki ülkemizde de hayati değere sahiptir. Ancak, ülkemizin su kaynakları her geçen 

gün kirlenmekte ve kişi başına düşen su miktarı; nüfus artışı ile birlikte yıldan yıla hızla 

azalmaktadır. Özellikle sanayi devrimi ve devamında sürekli bir artış gösteren insan nüfusu, 

bu nüfusun temel barınma, giyinme, beslenme vb. ihtiyaçlarının karşılanması zarureti kıt su 

kaynaklarının ve tatlı su kaynaklarının beslenme havzalarının insani faaliyetler açısından 

baskı altına alınması gerçeğini de beraberinde getirmiştir.  

 

İnsan nüfusunun giderek artması nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki baskıların 

artması yanında, zaman ve konuma göre bu kaynağın talep edilen miktar ve kalitede 

bulunmaması, mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar içinde en 
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verimli şekilde kullanımını yani yönetimini mecburi kılmaktadır. Su kaynaklarının doğru 

yönetimi, sürdürülebilir bir yönetim anlayışını da beraberinde getirmektedir. 

Suyun yönetilmesi konusu doğrudan su havzaları kavramına bağlı olarak gelişen bir 

kavramdır. Genel olarak havza, su bölüm çizgisinin sınırladığı ve üzerine gelen suların tek bir 

çıkışa ulaşabildiği arazi parçası olarak tanımlanmakla birlikte, bu tanımlama çok boyutlu 

faaliyetlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle tek başına yeterli ve geçerli olmamaktadır. Daha 

geniş bir tarifle su havzaları, yüzey ve yer altı sularını içeren ve tüm yüzey sularının nehirler, 

dereler aracılığıyla taşınarak tek bir nehir ağzı, delta veya haliçten denize ulaştığı kara parçası 

ya da suların yerçekimi ile toplandığı ve boşaldığı coğrafi sınırlarla tanımlanmış bölgelerdir. 

Havzalar kendine özgü doğal (jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik, iklim, bitki örtüsü 

vb.), sosyo-kültürel ve ekonomik özellikler taşıyan (arazi kullanımı, ulaşım, idari yapı, nüfus 

yapısına ilişkin veriler) ve çeşitli ekosistemlere sahip olan karmaşık sistemlerdir. 

Sel, kuraklık, kirlenme ve benzeri doğal ve/veya antropojenik etkiler bu kaynakların 

sürdürülebilirliğini hızla tehdit etmektedir. Bazı tahminler, 2025 yılından itibaren 3 milyardan 

fazla insanın su kıtlığı ile yüz yüze geleceğini göstermektedir. Bunun nedeni, dünyadaki su 

kaynakları miktarının yetersiz olması değil, yönetiminin iyi yapılamamasından 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla dünya su krizi bir kıtlık değil, yönetim krizidir. 

Küresel ölçekte herkese yetecek kadar kaynak bulunmasına rağmen iyi ve 

sürdürülebilir bir yönetim politikası benimsenmediği için geleceğe ilişkin tehditler ciddi 

boyutlara ulaşmıştır. Sürdürülebilir bir yönetim politikası sosyo-ekonomik, teknik ve 

kurumsal olguların bir arada düşünülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yaklaşım ise "bütünleşik 

su kaynakları yönetimi" kavramının ortaya çıkmasına yol açmış, sunulan rapor ile söz konusu 

yönetimsel anlayışa katkı koyacak tespitler ve öneriler hazırlanmaya gayret edilmiştir. 
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ÇALIŞMA GRUBUNUN MAKSADI 

 

Bakanlığımız tarafından 1. Su Şurası kapsamında oluşturulan Su Kaynaklarının 

Geliştirilmesi Çalışma Grubu’nda, 17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda, kısa, orta ve uzun 

dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak maksadıyla; suyu miktar ve 

kalite olarak bir plan çerçevesinde koruma, kontrol etme ve en verimli şekilde kullanma 

amaçlarına yönelik yapılan çalışmaların su kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında önemi 

vurgulanmaktadır.  

Su kaynakları ülkelerin ulusal doğal kaynaklarından olup, aynı zamanda kamu malıdır. 

Su kaynakları yaşamın vazgeçilmez unsuru olmasına rağmen, üretilemez ve çoğaltılamaz olan 

sınırlı doğal kaynaktır. Ülkemiz su zengini bir ülke olmamasına rağmen, mevcut su 

kaynaklarımız yanlış ve bilinçsiz kullanımlarla yok olmakta ve/veya kirletilmektedir. Bu 

sebeple, gelecek dönemde yaşanabilecek su ile ilişkili problemler dikkate alındığında ülke 

çapında su planlamasının önemi daha da öne çıkmaktadır. Bu olası problemlerle ilgili olarak, 

su kaynaklarının geliştirilmesi politikalarının belirlenmesi kaçınılmazdır. Su kaynaklarının 

geliştirilmesi planı; ön çalışmalar, planlamalar, inşaat, işletme ve bakım olmak üzere 5 

kademeden oluşmakta olup, bu geliştirmenin hedefleri suyu temin etme, sulama, hidroelektrik 

enerji, taşkınların kontrolünün sağlanması ve havza düzenlemesi olarak öngörülmektedir.  

Bu bağlamda çalışma grubu faaliyetleri, aşağıda isimleri belirtilen 6 alt çalışma 

grubuna bölünerek tamamlanmıştır: 

1 – Türkiye Su Potansiyeli ve Havza Master Planları, 

2 - Havzalarda Hidrojeolojik Etüt Çalışmalarının Yapılması, 

3 - Su Kaynaklarının Geliştirilmesine Yönelik Planlama Mühendislik Hizmetleri, 

4 - Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Veri Kullanımı, 

5 - Halkın Katılımı / Bilinçlendirilmesi, 

6 - Karşılaşılan Sorunlar, Darboğazlar ve Öneriler. 
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Su kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında en önemli unsur mevcut su varlığının (su 

bütçesi) bilinmesidir. Günümüzde su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaları; su ve toprak 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su ekosistemlerinin ve bunlara bağlı diğer 

ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi ve olası tahribatların önlenmesi kapsamında havza 

ölçeği esas alınarak bütünleşik havza yönetimi anlayışı içinde sürdürülmektedir. Bu 

doğrultuda Havza Master Planları ve Hidrojeolojik Etütler de hazırlanarak sürdürülebilir su 

yönetimine katkı sağlanmaktadır.  

Su kaynaklarının geliştirilmesinin yanında su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu 

konuları büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple tüm seviyedeki kullanıcıların suyun doğru 

kullanımı ve tasarrufu konularında bilinçlendirilmesi ve eğitim çalışmalarının yapılması 

zorunluluk arz etmektedir.  

Tanımlanan bu yönetim araçlarının ülkemizde etkin ve sürdürülebilir bir yapı 

içerisinde uygulanabilmesi için hazırlanmış olan bu çalışma belgesinde, su kaynaklarındaki 

mevcut durum, havza master planları, hidrojeolojik etüt çalışmaları, su kaynaklarının 

geliştirilmesine yönelik planlama mühendislik hizmetleri, su kaynaklarının geliştirilmesinde 

veri kullanımı, halkın bilinçlendirilmesi, karşılaşılan sorunlar ve darboğazlara örnekler 

verilmekte ve nihai olarak, sonuç ve öneriler sunulmaktadır.    
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ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPSAMI 

 

1. Su Şurasına hazırlık aşamasında önemi konu başlıklarından bir tanesi olan “Su 

Kaynaklarının Geliştirilmesi Çalışma Grubu” Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER 

başkanlığında çalışmalarına Mayıs 2021 tarihinde başlamış olup alt grupların raporlarının 

hazırlanmasına bağlı olarak 05 Ağustos 2021 tarihinde sonuç rapor tamamlanmıştır.  

Bilindiği üzere tüm canlılar ile ortak evimiz olan Dünyadaki en önemli hayat 

kaynağımız sudur. Suyun kullanımı ve dağıtımı, küresel iklim değişikliği ve giderek artan 

insan nüfusu nedeniyle özellikle 21. yüzyılın başlarından itibaren üzerinde daha hassas 

durulması gereken konuların başında gelmektedir.  

Tüm canlılar için ortak değerlerden biri olan suyun kullanımı ulusal ve uluslararası 

birçok anlaşma, kanun ve yönetmelikle düzenlenmesine rağmen hala insanoğlunun gelecekle 

ilgili kaygılarında en önemli yeri işgal etmektedir. Artan tüketim ve kısıtlı kaynaklar 

nedeniyle giderek artan kaygıların ortadan kalkabilmesi veya azalmasında mühendislik 

bilimlerine daha fazla ihtiyaç duyulacaktır.  

Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de bilim insanları, karar verici, 

mühendis ve saha elemanları yerel ve ulusal bazda yöneticiler, su kaynaklarının içinde olduğu 

durumu bütün hassasiyeti ile el almakta ve sürekli iyileştirme süreçleri içinde yoğun mesai 

harcamaktadır.  

Etkisini her alanda daha fazla hissetmeye başladığımız küresel iklim değişikliği 

neticesinde insanlık tarihinde önceki yüzyıllarda daha küçük ölçekli yaşanmış kavimler 

göçlerinin, deniz yüzeylerinin yükselmesi, kuraklık ve sağlıksız yaşam koşulları, büyük 

alanları etkileyecek orman yangınları vb. afetler karşısında çok daha büyük ölçeklerde 

yaşanması beklenmektedir.  

Bu durum olası gıda ve savunma sorunlarının, sınır çatışmalarının ve ulusal güvenliği 

doğrudan etkileyecek zorlukların ortaya çıkmasına yol açabilecektir. Söz konusu etkilerden en 

az etkilenecek şekilde kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yapılması, çeşitli 

projeksiyonlara göre stratejik planların ve projelerin üretilmesine ihtiyaç duyulacağı açıktır. 
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Neticede su zengini olmadığını bildiğimiz ülkemizin ulusal güvenliğini de sağlamak 

kaydı ile mevcut su kaynaklarımızın en optimum fayda getirmek ve sürdürülebilir olmak 

şekliyle geliştirilmesi ve korunması hususları üzerinde durulması gereklidir.  

Bu bağlamda su kaynaklarımızın en genel hali ile;  

 Miktar ve özellik bakımından mevcut durumunun tespit edilmesi, 

 Gelecekteki nüfus ve tüketim artışlarına göre planlanması,  

 Mevcut kaynakların geliştirilmesi ve korunması, 

 Doğru ve akılcı bir şekilde yönetilmesi, 

 Dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi, 

 Yönetim planları hazırlanırken tek elden ve kanunlar ile gerekli düzenlemeler 

yapılarak işlerlik kazandırılmaya dikkat edilmesi 

basamaklarını içerecek şekilde kayıt ve kontrol altına alınması gerekmektedir.  

Dolayısıyla çeşitlendirilmesi muhtemel yukarıda verilen çalışmaların sağlıklı bir 

şekilde yapılabilmesi için farklı disiplinlerden mühendis ve bürokratlara, teknokratlara ihtiyaç 

duyulacaktır.  

Yapılacak çalışmalar ve sonuçlarının su kaynaklarının yönetimini ilgilendiren 

planlama ve uygulama aşamalarında daha küçük koordinasyon ekipleri ile sahaya 

yansıtılması, elde edilecek sonuçların daha verimli olmasını sağlayacaktır.  

1.Su Şurası kapsamında aşağıdaki başlıklar bulunmaktadır: 

 Su Hukuku ve Politikası 

 Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar Olarak Korunması ve İzlenmesi  

 Su Kaynaklarının Yönetiminde Karar Destek Sistemleri 

 Su Güvenliği ve Atık Su Hizmetleri 

 Su Kaynaklarının Geliştirilmesi 

 Tarımsal Sulama 

 Su, Orman ve Meteoroloji 

 Su Verimliliği 

 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Uyum 

 Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi 

 Depolamalı Tesisler 
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Su kaynaklarının geliştirilmesi grubu olarak aşağıda listelenmiş alt gruplarla ilgili 

çalışmalar yapılmıştır; 

o Türkiye Su Potansiyeli ve Havza Master Planları 

o Havzalarda Hidrojeolojik Etüt Çalışmalarının Yapılması 

o Su Kaynaklarının Geliştirilmesine Yönelik Planlama Mühendislik 

Hizmetleri 

o Halkın Katılımı/Bilinçlendirilmesi 

o Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Meteorolojik Verilerin Kullanılması 

o Karşılaşılan Sorunlar, Darboğazlar ve Öneriler 

Her alt grup kendisine ait konularda karşılaşılan ve istikbalde karşılaşılması muhtemel 

sorunları ve darboğazları belirlemiş, çözüm önerilerini de sunulan rapor kapsamında 

hazırlamıştır.  

Söz konusu çalışmalar kapsamında belirlenen tespitler ve darboğazların aşılmasına 

yönelik çözüm önerilerimizin sürdürülebilir "Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi" nin 

hazırlanmasında katkı sağlamasını ve I. Su Şurasının ülkemize yararlı olmasını dileriz. 
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YASAL DAYANAK  

 

17 Mayıs 2019 tarih ve 3077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

Tarım Şurası Yönetmeliği I. Su Şurası’nın yasal dayanağını oluşturmaktadır. 
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HAZIRLANMA SÜRECİ  

 

Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Grubu çalışmalarına 06.05.2021 tarihinde başlamıştır. 

Hazırlık sürecinde paydaş kurum ve kuruluşlar ile akademisyenlerden oluşan ana çalışma 

grubu ile altı defa toplantı yapılmıştır. Ayrıca ana çalışma grubu altında altı adet alt çalışma 

grubu oluşturulmuş ve bu alt çalışma grupları tarafından kendi içinde haftalık düzenli olarak 

toplantılar yapılmıştır. 

Oluşturulan alt çalışma grupları (AÇG) ve tarafından yapılan toplantı sayıları şu 

şekildedir: 

 Türkiye Su Potansiyeli ve Havza Master Planları AÇG: 6 adet toplantı 

 Havzalarda Hidrojeolojik Etüt Çalışmalarının Yapılması AÇG: 6 adet toplantı 

 Su Kaynaklarının Geliştirilmesine Yönelik Planlama Mühendislik Hizmetleri 

AÇG: 6 adet toplantı 

 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Meteorolojik Verilerin Kullanılması 

AÇG: 6 adet toplantı 

 Halkın Katılımı ve Bilinçlendirilmesi AÇG: 6 adet toplantı 

 Sorunlar, Darboğazlar ve Öneriler AÇG: 6 adet toplantı 

 

Yapılan toplantılar neticesinde çalışma belgesi oluşturulmuş ve üyelerden görüş ve 

öneri alınmak üzere e posta ile üyelere iletilmiştir. Üyelerin öneri ve görüşleri alındıktan 

sonra çalışma belgesinin son şekli verilmiştir. 
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MEVCUT DURUM  

 

Türkiye’nin Su Potansiyeli 

Su kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında en önemli unsur, mevcut su varlığının (su 

bütçesi) bilinmesidir. Bu nedenle suyun hidrolojik çevrim içindeki davranışının belirlenmesi 

konusu oldukça önem kazanmıştır. 

Bu doğrultuda su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmasında ana girdiyi 

hidrometeorolojik ölçümler oluşturmaktadır. Su kaynaklarının etkin bir şekilde 

geliştirilebilmesi için çok iyi bir gözlem ağı ile yapılmış uzun süreli ve güvenilir gözleme 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizdeki akımlara yönelik rasat faaliyetleri, Elektrik İşleri Etüt 

İdaresi Genel Müdürlüğünün 2011 yılı kasım ayında 662 nolu KHK ile kapatılması 

sonucunda mevcut durumda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Akım gözlem 

faaliyetlerine yönelik çalışmalar her yılın sonunda akım yıllıkları olarak derlenerek (1935 su 

yılından itibaren tüm yıllar) yayınlanmaktadır. Su kaynaklarının geliştirilmesinin yanında su 

kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konuları büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple tüm 

seviyedeki kullanıcıların suyun doğru kullanımı ve tasarrufu konularında bilinçlendirilmesi ve 

eğitim çalışmalarının yapılması zorunluluk göstermektedir. 

Ülkemizin su kaynakları potansiyelinin tam ve güvenilir bir şekilde ortaya 

konulabilmesi için öncelikle buna yönelik gözlemlerin (rasat faaliyetlerinin) kesintisiz ve 

doğru olarak yapılması, elde edilen gözlem verilerinin konunun uzmanlarınca 

değerlendirilmesi ve kullanıcıların hizmetine sunulması için de arşivlenmesi ve yayınlanması 

büyük önem arz etmektedir. 

Türkiye’nin Alansal Yağışı ve Hidrometeorolojik Ölçüm ve İzlemenin 

Değerlendirilmesi  

İklim elemanları içerisinde zaman ve mekân bakımından en fazla değişkenlik gösteren 

parametre yağıştır. Yağış yüksekliği bir yerden diğerine farklılık göstermektedir. Meteorolojik 

parametreler dünya üzerinde her noktada ölçülemezler. Yağış ölçümleri meteoroloji 

istasyonlarında noktasal olarak yapılmaktadır. En basit yolla bir bölgenin yağış ortalaması 

hesaplanırken, o bölgeye giren istasyonların yağışlarının aritmetik ortalaması alınır. (MGM 

web sitesi, 2021) Ülkemizde aritmetik yöntemle hesaplanan alansal yağış değerleri, diğer 

yöntemlerle hesaplananlara göre genelde daha yüksek çıkmaktadır. Yüksek yağış alan 
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bölgeler Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında yer almaktadır. Kıyılara paralel sıradağlar yağışın 

iç kesimlere girmesini engellemekte dolayısı ile yüksek yağışlar deniz kıyılarındaki dar 

şeritlerde gerçekleşmektedir. Bu durum bu bölgelerde aritmetik yöntemle hesaplanan alansal 

yağış değerlerinin yüksek olmasına neden olmaktadır.  

Aritmetik Ortalama Yöntemi bölgeyi homojen olarak kabul etmekte ve diğer çevre 

istasyonların yağış değerlerini dikkate almamaktadır. Ayrıca, istasyon sayısının bölgeyi tam 

olarak temsil edecek sayıda olmaması ve normallerin hesaplanabilmesi için yeterli zaman 

aralığında verilerin bulunmaması, yağış ortalamalarının alansal yağış hesaplama metotları 

kullanılarak hesaplanması ihtiyacını oluşturmuştur. Mühendislik hidrolojisi çalışmalarının pek 

çoğunda yağışın sadece zamansal değil, onun kadar önemli olabilecek alansal miktarlarının da 

hesaplanması gereklidir. 

Ülkemizde meteorolojik ölçümler konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 

su miktarının ölçülmesi ve su kalitesinin izlenmesi konusunda ise Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü (DSİ) görev yapmaktadır. DSİ tarafından 25 adet hidrolojik havzamızda, akarsu 

ve göllerde gözlemler gerçekleştirilmektedir. 

DSİ’nin hidrometeorolojik gözlem ağında 2021 yılı itibariyle 1351 adedi akım gözlem 

istasyonu (AGİ), 90 adedi göl gözlem istasyonu (GGİ), 156 adedi meteoroloji gözlem 

istasyonu (MGİ), 260 adedi kar gözlem istasyonu (KGİ) ve 155 adedi de sediment alım 

noktası olmak üzere toplam 2012 adet gözlem istasyonu bulunmakta olup bunların 1027 adedi 

online olarak izlenebilmektedir. 

Ayrıca Su Çerçeve Direktifi kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen 

izleme planlarına göre 2021 yılı itibariyle 1234 nehir noktasında, 1396 göl noktasında, 94 kıyı 

ve 29 geçiş noktasında su kalitesi numune alımı yapılmakta olup alınan numunelerin 

analizleri DSİ Bölge Müdürlükleri, DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı ve özel sektör marifetiyle 

gerçekleştirilmektedir. Dünyanın yarı-kurak bir bölgesinde bulunan Ülkemizde yağış, zamana 

ve bölgelere göre farklılık gösterir. Ülkemizde en yüksek yağışlar Doğu Karadeniz (Rize-

Artvin kıyıları) en düşük yağışlar İç Anadolu’nın orta kesimleri ile Şanlıurfa ve Iğdır 

çevrelerinde görülür. 
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Depolama Kapasitemiz (Depolamalı Tesislerimiz) ve Toplam Kullanılabilir Su 

Miktarımız 

İşletmeye açılmış depolama tesislerimizde depolanan 186,37 milyar m3 

mertebesindeki su (toplam aktif hacim 92,4 milyar m3), ülkemizin coğrafi ve iklim şartları 

nedeniyle mevcut yağış ve buna bağlı olarak da akış şartlarının yetersiz olduğu mevsim, yıl ve 

kurak periyodlarda, başta sulama suyu ihtiyaçlarında olmak üzere, içme-kullanma, endüstri ve 

hidroelektrik amaçlı enerji üretiminin karşılanmasında kullanılmaktadır. 

Türkiye’nin yıllık ortalama alansal yağış miktarı 574 mm ve toplam yağış hacmi ise 

450 milyar m3 olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin yıllık ortalama yüzey akışı 185 milyar m3, 

yeraltısuyu emniyetli rezervi ise 18 milyar m3’tür.  

Falkenmark Göstergesine göre bir ülkenin su baskısı yaşamaması için kişi başına su 

potansiyelinin 1.700 m3/yıl’dan büyük olması gerekmektedir. Ülkemiz 2020 yılı nüfusunun 

83,6 milyon olduğu kabulü ile kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1.347 m3/yıl 

olmaktadır. Buradan da görüleceği gibi, su potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmayan 

Türkiye'nin, nüfus artışı (2050 yılında ~ 97 milyon --->1.150 m3/yıl/kişi) ve iklim 

değişikliğinin etkileri dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında 

yer alması muhtemel görülmektedir. 1950 yılında kişi başına düşen su miktarı 16.800 m3 iken, 

dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarı bulmasının beklendiği 2025 yılında ise kişi başına su 

miktarının yaklaşık 4.800 m3'e düşeceği tahmin edilmektedir. 

 

Su Kaynaklarımızın Sektörel Bazlı Kullanım Durumu (Mevcut ve 

Gelişmeli) 

Ülkemizde çeşitli maksatlara yönelik yıllık su tüketimi, potansiyelin (112 milyar m
3
) 

% 52’sine yani 57,7 milyar m
3
'e ulaşmıştır. Bu suyun 44,25 milyar m

3
'ü (% 77) sulama, 13,27 

milyar m
3
’ü (% 23) ise içme - kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında 

kullanılmaktadır. Tüketilen suyun 40,68 milyar m
3
’ü (%70) yerüstü sularından, 17,03 milyar 

m
3
’ü (%30) ise yeraltısularından sağlanmaktadır. (DSİ 2021 Performans Programı) 
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Sektörel Yerüstü Suyu Kullanımları (Gelişmeli) 

Gelişmeli durumda (2050-2060), mevcut durumda 40,68 milyar m
3
 olan yerüstü suyu 

tüketim miktarının 67,87 milyar m
3
’e ulaşması öngörülmektedir. Bu suyun 52 milyar m

3
'ünün 

(% 76,6) sulama, 15,9 milyar m
3
’ünün (% 23,4) ise içme - kullanma ve sanayi suyu 

ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması öngörülmektedir. 

 

Sektörel Yeraltı Suyu Kullanımları (Gelişmeli) 

Gelişmeli durumda artacak sektörel su kullanımların yerüstü suları ile karşılanması 

hedeflenmekte olup bu nedenle yeraltı sektörel su kullanımlarında bir artış beklenmemektedir.  
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DAHA ÖNCE YAPILAN ŞURALARDA ALINAN KARARLAR 

 

2017 YILI 2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI   

 

Karar 5. Su yapılarının amaçları doğrultusunda sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR  

1. İşletmeye açılmış sulama, enerji, içmesuyu ve atıksu 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 7. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek elden 

yürütülmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR  

1. Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için su kaynaklarının 

geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin geçmiş deneyim, birikim ve kurum kültürü esas 

alınarak DSİ tarafından tek elden yürütülmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.  

2. DSİ tarafından planlaması ve projesi arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olarak yapılan 

sulama proje alanlarında toplulaştırma projeleri inşaat faaliyetleri ile birlikte DSİ tarafından 

gerçekleştirilmelidir.  

3. 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 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.  

4. Baraj, gölet, depolama vazifesi gören regülatör vd. depolama yapıları hariç olmak üzere 

sulama tesislerinin meydana getirilebilmesi için gerekli olan tüm yatırım ve kamulaştırma 

masraflarının tesisten faydalanabileceklerden geri alınması hususu, Kamu tarafından 
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geliştirilen tüm sulama projeleri kapsamında ele alınarak uygulamada yeknesaklık sağlayacak 

hususlar ilgili tüm paydaşlarla birlikte belirlenerek gerekli mevzuat düzenlemeleri 

yapılmalıdır.  

 

Sorumlu Birim: DSİ 

 

Karar 10. Sulamadan dönen suların ve arıtılan atık suların yeniden sulamada 

kullanılması sağlanmalıdır.  

STRATEJİ VE POLİTİKALAR  

1. Sulamadan dönen su miktarının azaltılması ve kalitesinin iyileştirilerek yeniden 

kullanımına ilişkin çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır.  

2. Arıtılan atık suların sulamada yeniden kullanımı özendirilmeli ancak, yatırıma dönüşmeden 

önce teknik, ekonomik ve sosyal açıdan tüm yönleriyle değerlendirilmeli; yapılacak ihtiyaç 

analizi ve pazar araştırması neticesinde öncelikle su rezervlerinin kısıtlı olduğu havzalarda 

ve/veya arıtılan suyun kullanım potansiyelinin tespitinden sonra yatırımlara karar verilmelidir.  

 

Sorumlu Birim: SYGM, DSİ, SUEN 
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2019 YILI 3. TARIM ORMAN ŞURASI 

 

Hayvansal Üretim ve Hayvan Sağlığı Komisyon Raporu 

HEDEF 7- Hayvansal ürün arz ve talebinde gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılması. 

STRATEJİLER 

15. Geçmişten günümüze manda yetiştiriciliğinin geleneksel olarak yapıldığı il ve 

ilçelerimizdeki su kaynaklarının (dere, nehir yatağı, gölet, göl, longoz vb.) mutlaka 

korunmasıyla birlikte var olanların iyileştirilmesi ve yeni kaynakların yaratılması konusunda 

planlı çalışmalar yürütülmeli 

Tarımsal Girdiler ve Finansman Komisyon Raporu 

HEDEF 6- Tarım orman girdilerinin maliyetlerini azaltmak. 

STRATEJİLER 

9. Su kaynaklarının su ürünleri, enerji ve sulama şeklinde çok amaçlı kullanımını sağlamak. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

HEDEF 3- Hayvancılıkta sayı, verim ve kalitenin artırılarak ithalatın asgari düzeye 

indirilmesi, su ürünleri üretiminde ülke su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması. 

STRATEJİLER 

8. Su ürünleri yetiştiriciliği için su kaynaklarında sürdürülebilir yeni üretim alanlarının 

oluşturulması. 

Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi Komisyon Raporu 

HEDEF 11- Sulama suyu kalitesinin korunması ve miktarının sürdürülebilir kullanımı için 

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda izlenmesi. 

STRATEJİLER 

2. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ilkeleri çerçevesinde hazırlanan Ulusal Su 

Planı’nın uygulanması sağlanacaktır. 
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1. TÜRKİYE SU POTANSİYELİ VE HAVZA MASTER PLANLARI 

ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 

1.1.TÜRKİYE’NİN SU POTANSİYELİ 

Su kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında en önemli unsur, mevcut su varlığının (su 

bütçesi) bilinmesidir. Bu nedenle suyun hidrolojik çevrim içindeki davranışının belirlenmesi 

konusu oldukça önem kazanmıştır. 

Bu doğrultuda su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmasında ana girdiyi 

hidrometeorolojik ölçümler oluşturmaktadır. Su kaynaklarının etkin bir şekilde 

geliştirilebilmesi için çok iyi bir gözlem ağı ile yapılmış uzun süreli ve güvenilir gözleme 

ihtiyaç bulunmaktadır. Ülkemizdeki akımlara yönelik rasat faaliyetleri, Elektrik İşleri Etüt 

İdaresi Genel Müdürlüğünün 2011 yılı kasım ayında 662 no’ lu KHK ile kapatılması 

sonucunda mevcut durumda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Akım gözlem 

faaliyetlerine yönelik çalışmalar her yılın sonunda akım yıllıkları olarak derlenerek (1935 su 

yılından itibaren tüm yıllar) yayınlanmaktadır. Su kaynaklarının geliştirilmesinin yanında su 

kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konuları büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple tüm 

seviyedeki kullanıcıların suyun doğru kullanımı ve tasarrufu konularında bilinçlendirilmesi ve 

eğitim çalışmalarının yapılması zorunluluk göstermektedir. 

Ülkemizin su kaynakları potansiyelinin tam ve güvenilir bir şekilde ortaya 

konulabilmesi için öncelikle buna yönelik gözlemlerin (rasat faaliyetlerinin) kesintisiz ve 

doğru olarak yapılması, elde edilen gözlem verilerinin konunun uzmanlarınca 

değerlendirilmesi ve kullanıcıların hizmetine sunulması için de arşivlenmesi ve yayınlanması 

büyük önem arz etmektedir. 

1.1.1. Türkiye’nin Alansal Yağışı ve Hidrometeorolojik Ölçüm ve 

İzlemenin Değerlendirilmesi  

İklim elemanları içerisinde zaman ve mekân bakımından en fazla değişkenlik gösteren 

parametre yağıştır. Yağış yüksekliği bir yerden diğerine farklılık göstermektedir. 

Meteorolojik parametreler dünya üzerinde her noktada ölçülemezler. Yağış ölçümleri 

meteoroloji istasyonlarında noktasal olarak yapılmaktadır. En basit yolla bir bölgenin yağış 

ortalaması hesaplanırken, o bölgeye giren istasyonların yağışlarının aritmetik ortalaması 

alınır. Ülkemizde aritmetik yöntemle hesaplanan alansal yağış değerleri, diğer yöntemlerle 
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hesaplananlara göre genelde daha yüksek çıkmaktadır. Yüksek yağış alan bölgeler Karadeniz 

ve Akdeniz kıyılarında yer almaktadır. Kıyılara paralel sıradağlar yağışın iç kesimlere 

girmesini engellemekte dolayısı ile yüksek yağışlar deniz kıyılarındaki dar şeritlerde 

gerçekleşmektedir. Bu durum bu bölgelerde aritmetik yöntemle hesaplanan alansal yağış 

değerlerinin yüksek olmasına neden olmaktadır.  

Aritmetik Ortalama Yöntemi bölgeyi homojen olarak kabul etmekte ve diğer çevre 

istasyonların yağış değerlerini dikkate almamaktadır. Ayrıca, istasyon sayısının bölgeyi tam 

olarak temsil edecek sayıda olmaması ve normallerin hesaplanabilmesi için yeterli zaman 

aralığında verilerin bulunmaması, yağış ortalamalarının alansal yağış hesaplama metotları 

kullanılarak hesaplanması ihtiyacını oluşturmuştur. Mühendislik hidrolojisi çalışmalarının pek 

çoğunda yağışın sadece zamansal değil, onun kadar önemli olabilecek alansal miktarlarının da 

hesaplanması gereklidir. 

Ülkemizde meteorolojik ölçümler konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 

su miktarının ölçülmesi ve su kalitesinin izlenmesi konusunda ise Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü (DSİ) görev yapmaktadır. DSİ tarafından 25 adet hidrolojik havzamızda, akarsu 

ve göllerde gözlemler gerçekleştirilmektedir.  

 

Şekil 1. 1.  Türkiye Meteorolojik Gözlem Ağı 

DSİ’nin hidrometeorolojik gözlem ağında 2021 yılı itibariyle 1351 adedi akım gözlem 

istasyonu (AGİ), 90 adedi göl gözlem istasyonu (GGİ), 156 adedi meteoroloji gözlem 

istasyonu (MGİ), 260 adedi kar gözlem istasyonu (KGİ) ve 155 adedi de sediment alım 

noktası olmak üzere toplam 2012 adet gözlem istasyonu bulunmakta olup bunların 1027 adedi 

çevrimiçi olarak izlenebilmektedir.  
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Tablo 1. 1. DSİ Hidrometeorolojik Gözlem Ağı 

İstasyon Adı Toplam Online İzlenebilen 

Akım Gözlem İstasyonu 

(AGİ) 
1.351 913 

Göl Gözlem İstasyonu (GGİ) 90 60 

Meteoroloji Gözlem İstasyonu 

(MGİ) 
156  - 

Kar Gözlem İstasyonu (KGİ) 260 46 

Sediment Alım Noktası 155   

Debimetre (Sapanca Gölü su 

çekimi takibi) 
 - 8 

TOPLAM  2.012 1.027 

   

Ayrıca Su Çerçeve Direktifi kapsamında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen 

izleme planlarına göre 2021 yılı itibariyle 1234 nehir noktasında, 1396 göl noktasında, 94 kıyı 

ve 29 geçiş noktasında su kalitesi numune alımı yapılmakta olup alınan numunelerin 

analizleri DSİ Bölge Müdürlükleri, DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı ve özel sektör marifetiyle 

gerçekleştirilmektedir. Dünyanın yarı-kurak bir bölgesinde bulunan Ülkemizde yağış, zamana 

ve bölgelere göre farklılık gösterir. Ülkemizde en yüksek yağışlar Doğu Karadeniz (Rize-

Artvin kıyıları) en düşük yağışlar İç Anadolu’nun orta kesimleri ile Şanlıurfa ve Iğdır 

çevrelerinde görülür. 
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Şekil 1. 2. Türkiye geneli yıllara göre yağış dağılımı- MGM 

 

 

Şekil 1. 3. Türkiye yıllık toplam yağış dağılımı- MGM 
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1.1.2. Depolama Kapasitemiz (Depolamalı Tesislerimiz) ve Toplam 

Kullanılabilir Su Miktarımız 

İşletmeye açılmış depolama tesislerimizde depolanan 186,37 milyar m3 

mertebesindeki su (toplam aktif hacim 92,4 milyar m3), ülkemizin coğrafi ve iklim şartları 

nedeniyle mevcut yağış ve buna bağlı olarak da akış şartlarının yetersiz olduğu mevsim, yıl ve 

kurak periyodlarda, başta sulama suyu ihtiyaçlarında olmak üzere, içme-kullanma, endüstri ve 

hidroelektrik amaçlı enerji üretiminin karşılanmasında kullanılmaktadır. 

 

Tablo 1. 2. Depolamalı Tesis Sayısı ve Kullanılabilir Su Miktarları 

 

   

 

 

 

 

 

Aşaması 
Tesis Sayısı  

(Baraj+Gölet) 
Adet 

Aktif Hacim Toplam Hacim 

(hm
3

) (hm
3

) 

İşletme Baraj + Gölet 1.389 92.394 186.373 

İnşa Baraj + Gölet 522 17.603 24.952 

Proje Baraj + Gölet 345 7.403 11.622 

Planlama, 

Master 

Plan, Ön 

İnceleme  

Baraj + Gölet 1.135 17.414 23.166 

Genel 

Toplam 
Baraj + Gölet 3.391 134.814 246.116 
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Türkiye’nin yıllık ortalama alansal yağış miktarı 574 mm ve toplam yağış hacmi ise 

450 milyar m3 olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin yıllık ortalama yüzey akışı 185 milyar m3, 

yeraltısuyu emniyetli rezervi ise 18 milyar m3’tür.  

Tablo 1.3. Ülkemiz Yağış Miktarı 

Ülkemiz Yüzölçümü 78 milyon ha 

Yıllık Toplam Yağış Miktarı 450 milyar m
3

 

Yıllık Ortalama Alansal Yağış Miktarı 574 mm 

Yıllık Ortalama Yüzey Akış Miktarı (Doğal 

Akım) 185 milyar m
3

 

Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu Miktarı 94 milyar m
3

 

Yeraltı Suyu Emniyetli Rezerv Miktarı 18 milyar m
3

 

Yıllık Toplam Kullanılabilir Su Miktarı 112 milyar m
3

 

Ülkemiz Nüfusu (2020) 83,6 milyon 

Kişi Başına Düşen Yıllık Su Miktarı 1.340 m
3

 

 

Falkenmark Göstergesine göre bir ülkenin su baskısı yaşamaması için kişi başına su 

potansiyelinin 1,700 m3/yıl’dan büyük olması gerekmektedir. Ülkemiz 2020 yılı nüfusunun 

83,6 milyon olduğu kabulü ile kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 1,340 m3/yıl 

olmaktadır. Buradan da görüleceği gibi, su potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmayan 

Türkiye'nin, nüfus artışı (2050 yılında ~ 97 milyon --->1,150 m3/yıl/kişi) ve iklim 

değişikliğinin etkileri dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında 

yer alması muhtemel görülmektedir. 1950 yılında kişi başına düşen su miktarı 16,800 m3 iken, 

dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarı bulmasının beklendiği 2025 yılında ise kişi başına su 

miktarının yaklaşık 4.800 m3'e düşeceği tahmin edilmektedir. 

 

 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Grubu 

Çalışma Belgesi 
39 

 

1.1.3. Yerüstü Su Potansiyelimiz (Havza Bazlı) 

Tablo 1. 4. Yerüstü Su Potansiyeli 

Havza 
Havza Alanı 

Ortalama Doğal 

Akım 
Ortalama Yıllık Verim 

(km2) (hm3/yıl) (l/s/km2) 

01-Meriç-

Ergene  
14.486 1.657 3,6 

02-Marmara  23.074 7.442 10,2 

03-Susurluk  24.319 4.963 6,5 

04-Kuzey Ege  9.861 1.985 6,4 

05-Gediz 17.137 1.776 3,3 

06-K. Menderes  6.963 624 2,8 

07-B. Menderes  25.960 3.047 3,7 

08-Batı Akdeniz 20.956 6.499 9,8 

09-Antalya  20.248 12.944 20,3 

10-Burdur  6.294 234 1,2 

11-Akarçay  7.995 375 1,5 

12-Sakarya  63.303 6.487 3,2 

13-Batı 

Karadeniz  
28.855 10.797 11,9 

14-Yeşilırmak  39.595 7.046 5,6 

15-Kızılırmak  82.181 7.004 2,7 

16-Konya 

Kapalı  
49.930 2.407 1,5 

17-Doğu 

Akdeniz  
21.150 7.560 11,3 

18-Seyhan  22.035 6.183 8,9 

19-Asi  7.886 1.782 7,2 

20-Ceyhan  21.391 7.734 11,5 

21- 
Fırat Alt 121.448 31.133 8,1 

Dicle Alt 54.695 25.183 14,6 

22-Doğu 

Karadeniz  
22.846 16.427 22,8 

23-Çoruh  20.248 6.981 10,9 

24-Aras  27.775 4.480 5,1 

25-Van  17.861 2.602 4,6 

TOPLAM 778.492* 185.352 7,6 
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Şekil 1. 4.  Havza Alanı 

Şekil 1. 5. Ortalama Doğal Akım 
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Şekil 1. 6. Ortalama Yıllık Verim 

Şekil 1. 7. Yeraltı Suyu Emniyetli Rezerv 
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Yeraltısuyu etütleri sonucunda; yeraltısuyu emniyetli işletme rezervi yaklaşık 18 

milyar m3 olarak tespit edilmiştir. Yapılan hidrojeolojik etüt çalışmaları ile bu rezerv 

güncellenmektedir. 

 Tablo 1. 3. Yeraltısuyu Beslemi ve Emniyetli Rezerv Miktarları 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

HAVZA 
YAS BESLENİM YAS EMNİYETLİ REZERV 

(hm
3
/yıl) (hm

3
/yıl) 

01-Meriç-Ergene  573 498,2 

02-Marmara  827 210,7 

03-Susurluk  848 585,9 

04-Kuzey Ege  671 212,9 

05-Gediz 1.156 866,9 

06-K. Menderes  717 179,2 

07-B. Menderes  641 761,5 

08-Batı Akdeniz 642 316,7 

09-Antalya  4.367 576,3 

10-Burdur  393 89,5 

11-Akarçay  345 345,4 

12-Sakarya  2.226 1.545,2 

13-Batı Karadeniz  2.164 607,6 

14-Yeşilırmak  2.286 872,8 

15-Kızılırmak  2.116 1.762,9 

16-Konya Kapalı  2.597 2.023,0 

17-Doğu Akdeniz  356 70,5 

18-Seyhan  2.729 749,9 

19-Asi  798 289,5 

20-Ceyhan  4.497 533,5 

21- Fırat Alt 4.651 
3.763,7 

21-Dicle Alt 2.202 

22-Doğu 

Karadeniz 
653 490,9 

23-Çoruh 47 20,0 

24-Aras 1.228 294,4 

25-Van 470 148,2 

TOPLAM 40.199 18.000 
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1.2. SU KAYNAKLARIMIZIN SEKTÖREL BAZLI KULLANIM 

DURUMU (MEVCUT VE GELİŞMELİ) 

Ülkemizde çeşitli maksatlara yönelik yıllık su tüketimi, potansiyelin (112 milyar m
3
) 

% 52’sine yani 57,7 milyar m
3
'e ulaşmıştır. Bu suyun 44,25 milyar m

3
'ü (% 77) sulama, 13,27 

milyar m
3
’ü (% 23) ise içme - kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında 

kullanılmaktadır. Tüketilen suyun 40,68 milyar m
3
’ü (%70) yerüstü sularından, 17,03 milyar 

m
3
’ü (%30) ise yeraltısularından sağlanmaktadır.  

 

 

Şekil 1. 8. Yeraltısuyu Emniyetli Rezerv Miktarları 
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Tablo 1. 4. Sektörel Bazlı Su Kullanımı 

  

  

SULAMA 
İÇME-KULLANMA 

VE SANAYİ 
TOPLAM 

ORAN  

(hm
3

/yıl) (hm
3

/yıl) (hm
3

/yıl) 

YÜS 33.233 7.445 40.678  % 70 

YAS 11.382 5.643 17.025 % 30 

TOPLAM 

(YÜS+YAS) 
44.615 13.088 57.703 

 

ORAN % 77,3 % 22,7 
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REZERV (hm3)

TAHSİS  (hm3/yıl)

HAVZALARA GÖRE YERALTISUYU REZERV-TAHSİS 

DURUMU 

Şekil 1. 9. Havzalara Göre Yeraltısuyu Rezerv-Tahsis 
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Sektörel Yerüstü Suyu Kullanımları (Mevcut) 

Şekil 1. 10. Yerüstü suyu Sektörel Su Kullanımı 

  

Tablo 1. 5. Havzalara Göre Yerüstü Suyu Sektörel Su Kullanımı 

Havza 

No 
Havza 

SULAMA 
İÇME KULLANMA VE 

SANAYİ 
TOPLAM 

hm
3
/yıl hm

3
/yıl hm

3
/yıl 

1 Meriç-Ergene 971 190 1.161 

2 Marmara  519 1.705 2.224 

3 Susurluk  1.070 348 1.418 

4 Kuzey Ege  467 97 564 

5 Gediz 622 229 851 

6 
Küçük 

Menderes  
968 253 1.221 

7 
Büyük 

Menderes  
1.554 237 1.791 

8 Batı Akdeniz 715 153 868 

9 Antalya  1.316 88 1.404 

10 Burdur  206 31 237 

11 Akarçay  289 57 346 

12 Sakarya  419 471 890 

13 Batı Karadeniz  142 151 293 

14 Yeşilırmak  1.276 138 1.414 

15 Kızılırmak  2.015 350 2.365 

16 Konya Kapalı  4.601 357 4.958 

33.233; 82%

7.445; 
18%

YÜS Sektörel Su Kullanımları

SULAMA

İÇME KULLANMA VE SANAYİ
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Havza 

No 
Havza 

SULAMA 
İÇME KULLANMA VE 

SANAYİ 
TOPLAM 

hm
3
/yıl hm

3
/yıl hm

3
/yıl 

17 Doğu Akdeniz  1.604 449 2.053 

18 Seyhan  1.906 227 2.133 

19 Asi  732 211 943 

20 Ceyhan  1.609 171 1.780 

21 
Fırat Alt 6.877 754 7.631 

Dicle Alt 1.335 432 1.767 

22 
Doğu 

Karadeniz  
20 169 189 

23 Çoruh  361 31 392 

24 Aras  1.069 38 1.107 

25 Van  570 108 678 

TOPLAM 33.233 7.445 40.678 

% 81,7 18,3 100 

1.2.1. Sektörel Yerüstü Suyu Kullanımları (Gelişmeli) 

Gelişmeli durumda (2050-2060), mevcut durumda 40,68 milyar m
3
 olan yerüstü 

suyu tüketim miktarının 67,87 milyar m
3
’e ulaşması öngörülmektedir. Bu suyun 52 milyar 

m
3
'ünün (% 76,6) sulama, 15,9 milyar m

3
’ünün (% 23,4) ise içme - kullanma ve sanayi suyu 

ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması öngörülmektedir.   

 

Tablo 1. 6. Havzalara Göre Yerüstü Suyu Sektörel Su Kullanımı (Gelişmeli) 

GELİŞMELİ DURUM (2050-2060) 

Havza No Havza 
SULAMA 

İÇME KULLANMA 

VE SANAYİ 
TOPLAM 

hm
3
/yıl hm

3
/yıl hm

3
/yıl 

1 Meriç-Ergene 1945 704 2.649 

2 Marmara  614 4.342 4.956 

3 Susurluk  1.111 735 1.846 

4 Kuzey Ege  647 181 828 

5 Gediz 837 376 1.213 

6 Küçük Menderes  914 495 1.409 

7 Büyük Menderes  1.573 402 1.975 

8 Batı Akdeniz 814 260 1.074 

9 Antalya  1.233 337 1.570 
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10 Burdur  214 42 256 

11 Akarçay  318 78 396 

12 Sakarya  1.151 1038 2.189 

13 Batı Karadeniz  219 281 500 

14 Yeşilırmak  2.237 250 2.487 

15 Kızılırmak  3.565 818 4.383 

16 Konya Kapalı  4.460 701 5.161 

17 Doğu Akdeniz  2.031 580 2.611 

18 Seyhan  2.579 421 3.000 

19 Asi  1526 391 1.917 

20 Ceyhan  3.032 629 3.661 

21 
Fırat Alt 13.636 1460 15.096 

Dicle Alt 4.743 684 5.427 

22 Doğu Karadeniz  26 315 341 

23 Çoruh  373 49 422 

24 Aras  1.667 62 1.729 

25 Van  544 228 772 

 

 

1.2.2. Sektörel Yeraltı Suyu Kullanımları (Mevcut) 

 

Şekil 1. 11. Yeraltı suyu Sektörel Su Kullanımı 

 

 

 

 

 

11.382;
% 67

5.643; 
% 33

YAS Sektörel Su Kullanımları

SULAMA

İÇME KULLANMA VE
SANAYİ
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Tablo 1. 7. Sekötrel Yeraltı suyu Kullanımı 

 

Havza 

No 
Havza 

BESLENİM 
EMNİYETLİ 

REZERV 
TAHSİS 

hm
3
/yıl hm

3
/yıl hm

3
/yıl 

1 Meriç-Ergene 573 498,2 593 

2 Marmara  827 210,7 506 

3 Susurluk  848 585,9 481 

4 Kuzey Ege  671 212,9 356 

5 Gediz 1.156 866,9 600 

6 
Küçük 

Menderes  
717 179,2 449 

7 
Büyük 

Menderes  
641 761,5 644 

8 Batı Akdeniz 642 316,7 579 

9 Antalya  4.367 576,3 511 

10 Burdur  393 89,5 235 

11 Akarçay  345 345,4 349 

12 Sakarya  2.226 1.545,2 1.310 

13 Batı Karadeniz  2.164 607,6 138 

14 Yeşilırmak  2.286 872,8 319 

15 Kızılırmak  2.116 1.762,9 949 

16 Konya Kapalı  2.597 2.023,0 2.445 

17 Doğu Akdeniz  356 70,5 287 

18 Seyhan  2.729 749,9 383 

19 Asi  798 289,5 567 

20 Ceyhan  4.497 533,5 780 

21 
Fırat Alt 4.651 

3.763,7 4.161 
Dicle Alt 2.202 

22 
Doğu 

Karadeniz  
653 490,9 194 

23 Çoruh  47 20,0 12 

24 Aras  1.228 294,4 162 

25 Van  470 148,2 57 

TOPLAM 40.199 ~ 18.000 17.025* 
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Tablo 1.9. Havzalara Göre Yeraltı Suyu Sektörel Su Kullanımı 

  

SULAMA 
İÇME KULLANMA 

VE SANAYİ 
TOPLAM 

(hm
3
/yıl) (hm

3
/yıl) (hm

3
/yıl) 

TOPLAM 11.382 5.643 17.025 

% 66,9 33,1 100,0 

 

1.2.3. Sektörel Yeraltı Suyu Kullanımları (Gelişmeli) 

Gelişmeli durumda artacak sektörel su kullanımların yerüstü suları ile karşılanması 

hedeflenmekte olup bu nedenle yeraltı sektörel su kullanımlarında bir artış beklenmemektedir.  

 

1.3. BÜTÜNCÜL HAVZA YÖNETİMİ KAVRAMI VE HAVZA MASTER 

PLANLARI 

Havza Yönetimi; ekolojinin temel esasları dikkate alınarak, toplumun sosyal, kültürel 

ve ekonomik kalkınmasını sağlayacak şekilde, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının 

planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesidir. 

Mevcut su kaynaklarımız üzerindeki baskıların; özellikle kentleşme, artan yaşam 

standartları, su için artacak rekabet, çevre kirliliğinin artması ve buna ilaveten iklim değişimi 

ve doğal koşullardaki değişikliklerin de etkisiyle gelecek nesillere sağlıklı ve yeterli su 

bırakılabilmesi için bu kaynakların çok iyi korunup, akılcı kullanılması elzemdir. 

Mevcut su kaynakları üzerindeki talebin giderek artışının yanında zaman ve konuma 

göre arzu edilen miktar ve kalitede bulunmaması; miktar, kalite ve ekolojik açıdan korunması 

ve geliştirilmesinin yanısıra ilişkili olan tüm sektörlerle birlikte değerlendirilerek 

yönetilmesini hedefleyen “Havza Esaslı Su Yönetimi”ni gerekli kılmaktadır.  

Su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaları su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımı, su ekosistemlerinin ve bunlara bağlı diğer ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi 

ve olası tahribatların önlenmesi kapsamında havza ölçeği esas alınarak bütünleşik havza 

yönetimi anlayışı içinde sürdürülmektedir. Bu doğrultuda Havza Master Planları, Havza 

Yönetim Planları ve Havza Koruma Eylem Planları hazırlanarak sürdürülebilir su yönetimine 

katkı sağlanmaktadır. Master Planlar; tamamen tabii, hidrolojik ayrıma dayanan ve tabii 
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kaynakların korunarak sürdürülebilir kullanımların planlanması için en elverişli ölçek olan 

havza sınırları esas alınarak hazırlanmışlardır.  

 

Master Plan Raporları kapsamında aşağıdaki hususlara yönelik çalışmalar yapılmıştır: 

-Su kaynaklarının (yüzey, yeraltı ve kaynak) mevcut ve mutasavver su kullanımlarının tespiti,  

-Su haklarının tespitinin yapılması suretiyle Havzaların Su Bütçelerinin belirlenmesi,  

-Mevcut ve mutasavver su kullanımları envanterinin sektörel bazda çıkarılması ve 

ihtiyaçlarının tespit edilmesi ile yeni sektörel su tahsis planlarının önerilmesi, 

-Hidrometeorolojik istasyonların durumunun etüt edilerek yeni istasyonlar veya mevcutların 

içerisinde yerinin değiştirilmesi öngörülenler var ise bunları da kapsayan revize 

hidrometeorolojik ağ önerilmesi, 

-Toprak kaynakları ile ilgili olarak havzanın arazi varlığının ortaya konulması, arazilerin 

kullanımı, havzada DSİ, diğer kamu Kurum ve Kuruluşlarınca planlama, proje ve işletme 

altındaki alanlar ile ilgili verilerin toplanması ve halk sulamaları ile ilgili verilerin ortaya 

konulması, 

-Sulama projelerinde su tasarrufu sağlanması ve birim   sudan elde edilen tarımsal faydanın 

maksimize edilmesi maksadıyla uygun sulama sistem ve yöntemlerinin belirlenmesi, 

-Drenaj yetersizliği olan sahaların sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi, 

-Taşkın Ön Risk Değerlendirmesi yapılması, havzadaki taşkın önleyici yapıların belirlenmesi 

ve gerekli revizyonlar ve ilave yapıların önerilmesi,  

-Havzada hedef yıl için nüfus ve içme, kullanma ve sanayi suyu projeksiyonlarının yapılarak 

ihtiyaçların tespiti, 

-Mevcut veya mutasavver projeler ile hedef yılı içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının 

karşılanamaması halinde gerekli yeni tesislerden uygun görülenlerin önerilmesi, 

-Yeraltısuyu potansiyeli, emniyetli rezerv, kullanılan miktar ve yeraltı suyu bütçesinin 

havzalar ve ovalar bazında belirlenmesi, yeraltı barajı ve yeraltısuyu suni besleme projelerinin 

araştırılması,  

-Havza genelinde alt havzalar esas alınarak işletme çalışmalarının yapılması ve çeşitli 

amaçlara yönelik olarak rasyonel şekilde kullanılmasını sağlayacak optimum işletme 

politikalarının önerilmesi, 
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-Enerji projelerinin mevcut durumunun belirlenerek kalan potansiyelin  tespiti, hayata 

geçirilemeyen projelerin yeniden incelenmesi, 

-Evsel ve sanayi atık sularının çeşitli amaçlara yönelik arıtılmış suları ile sulamadan dönen 

suların  yeniden kullanılması alternatiflerinin araştırılması, 

-Suların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmeliklere göre içme, kullanma 

ve sulama suyu bakımından değerlendirilmesi,  

-Belirlenmiş veya ilan edilmiş sulak alanlar, doğal ve tarihi sit alanları, tabiat parkı vb. 

korunan alanlar ile mevcut ve mutasavver içmesuyu kaynaklarının (yüzey ve yeraltı) tespiti, 

doğal göllerin envanterinin çıkarılması, sulak alanların su ihtiyaçlarının tespiti, 

-Havzada mevcut durumda su kalitesi ölçümü yapılan yüzey ve yeraltısuyu gözlem 

istasyonlarındaki analiz sonuçlarını  ilgili mevzuata göre içme, kullanma ve sulama suyu 

bakımından değerlendirerek  havza su kalitesi raporunun hazırlanması,  

-Kaynak-ihtiyaç dengesinin belirlenmesi ve mevcut / muhtemel havzalararası aktarılabilecek 

suların envanterinin çıkarılması, 

-Belirlenen kaynakların kullanımına yönelik olarak geliştirilecek teknik, ekonomik ve 

çevresel yapılabilirlikleri olan yeni proje formülasyonlarının ortaya konularak ileri düzeyde 

etütler için teklif edilmesi. 

 

1.4.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ VE 

HAVZALARARASI SU TRANSFERLERİ  

1.4.1. İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi 

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.  
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Mevcut büyüme hızı ve su tüketim alışkanlıkları gibi nedenler hâlihazırda su 

kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Bununla birlikte iklim değişikliğinin ise 

özellikle suyun hidrolojik çevrimine, mekânsal ve zamansal dağılımına etkisi gün geçtikçe 

daha da fazla hale gelmektedir.  

İklim değişikliğinin hidrolojik çevrimde meydana getirdiği önemli değişikler şöyle 

sıralanabilir:  

 Yağışların mevsimsel dağılım ve miktarında değişiklikler  

 Yağış yoğunluklarında artış  

 Kar ve yağmur arasındaki dengede değişiklikler  

 Buharlaşmada artış ve toprak neminde azalma  

 Sıcaklık ve yağışlara bağlı olarak bitki örtüsünde değişimler  

 Buzul erimesinde artış  

 Deniz seviyesinin yükselmesi ve yeraltı sularının tuzlanması  

 

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. 

Özellikle son yıllarda iklim değişiminin etkilerinin daha belirgin olarak hissedilmesi 

geniş çaplı tedbirlerin alındığı uluslararası bir mücadeleyi zorunlu kılmıştır. Bu mücadele 

temelde iki kalemde ele alınmaktadır; uyum (adaptation) ve azaltım (mitigation). 

İklim değişikliğinin menfi etkilerinin hafifletilmesi yönündeki tedbirler uyum 

kapsamında değerlendirilirken, karbon salınımının azaltılmasına yönelik faaliyetler ise 

azaltım kaleminde ele alınmaktadır. 
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DSİ Genel Müdürlüğü; görev alanı itibariyle hassas sektörlerle doğrudan ilişki içinde 

faaliyetlerini sürdürmekte olup faaliyet alanına giren su depolama kapasitesinin arttırılması, 

içme-kullanma ve sulama suyu temini, içmesuyu ve atıksu arıtma tesisleri, taşkın koruma 

çalışmaları, hidroelektrik enerji üretimi ve çevre konusunda yaptığı yatırımlar ile başta uyum 

çalışmaları olmak üzere azaltım çalışmalarına da katkı sağlamaktadır. 

Kuraklıkla mücadelede en önemli husus yağmur sularının denizlere ulaşmadan verimli 

bir şekilde kullanılması ve akarsularda gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır. Bu 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 önem arz 

etmektedir. Ayrıca, yağışların yeraltında depolanarak kullanılmasına yönelik çalışmalar 

bölgenin jeolojik şartları, yeraltı suyu durumu, çevresel etkileri vb. hususlar dikkate alınarak 

bazı havzalarda yapılmış olup uygun şartları haiz diğer havzalarda yapılmasına yönelik 

etütlere devam edilmektedir. 

Depolamalı tesislerin kapasiteleri artırılarak iklim değişikliği ve kuraklık koşullarında 

su kaynaklarının miktarında karşılaşılacak belirsizliklerin daha dengeli bir şekilde azaltılması 

hedeflenmektedir. Talepleri karşılamak için içme-kullanma, sanayi ve sulama amaçlı baraj ve 

göletler yapılarak potansiyel su tutma kapasitesi arttırılmakta ve karşılaşılabilecek su 

sıkıntısının önlenmesi ve suyun kontrollü tüketimi sağlanmaktadır. 

Bu süreç içerisinde yaz aylarında su talepleri pik seviyede iken, doğal su arzı 

minimum seviyeye düşmektedir. Ayrıca, periyodik olarak görülen kuraklık önemli 

darboğazlarla karşılaşılmasına neden olmakta ve bu periyotlardaki ihtiyaçların karşılanması 

amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurak dönemler için su rezervine yönelik projeler 

geliştirilerek depolama tesisleri inşa edilmektedir. Söz konusu depolama tesisleri aynı 

zamanda aşırı yağışlara bağlı taşkınların oluştuğu dönemde de taşkın zararlarının önlenmesi 

konusunda hizmet vermektedir.  

DSİ Genel Müdürlüğü'nce çevre sektörü kapsamında enerji, sulama ve drenaj 

projelerine ait çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. İlgili diğer kuruluşlarla 

birlikte kirlilik araştırma projeleri ve havza bazında su kirlenmesi atlaslarının hazırlanması; 

çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarca yapılan çalışmaların izlenmesi; talep edilen 
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bilgi, veri ve raporların hazırlanması; ülke çapında yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının 

kalitelerinin sürekli izlenmesine yönelik faaliyetler büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.  

 

1.4.2. Havzalararası Su Aktarımları 

Ülkemizde yağış rejimi, mevsimlere ve bölgelere göre büyük farklılıklar 

gösterdiğinden bazı akarsu havzalarında su ihtiyaçlarının, kaynakların potansiyelini aşmış 

durumda olduğu görülmektedir. Su potansiyeli nispeten daha yüksek olan havzalardan komşu 

havzalara su aktarımı projeleri ön plana çıkmakta olup mevcut/planlanan havzalar arası su 

aktarımı projelerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo 1. 10. Havzalararası Su Aktarımları 

AŞAMASI ADET 
AKTARILAN MİKTAR 

(hm
3/

yıl) 

İŞLETME 28 2.026 

İNŞAAT 13 2.341 

PROJE 5 479 

ÖN İNCELEME-MASTER 

PLAN-PLANLAMA 
23 5.175 

TOPLAM 69 10.021 

 

  
     İşletmede (1/2) 

ADET PROJENİN ADI 
Suyun 

Alındığı 

Havza 

Suyun 

Aktarıldığı 

Havza 

Suyun 

Alındığı İl 

Suyun 

Aktarıldığı 

İl 

Aktarılma 

Maksadı 

Aktarılan 

Miktar 

(hm
3

/yıl) 

1 
 İmamoğlu sulamaları 

(Yedigöze Barajı’ndan) 
 Seyhan  Ceyhan  Adana  Adana Sulama 542,95 

2 
 İstanbul Su Temin Projesi- 

Melen Barajı 

 Batı 

Karadeniz 
 Marmara 

 Düzce-

Sakarya 
 İstanbul 

İçmesuyu + 

Enerji 
268,00 

3 
 Ankara Su Temin Projesi-

Gerede Sistemi 

 Batı 

Karadeniz 
 Sakarya  Bolu  Ankara 

İçmesuyu + 

Enerji 
226,00 

4  Derebucak (Yılmaz Muslu)  Doğu  Konya  Konya  Konya Sulama  130,00 

Tablo 1. 11. İşletmedeki Havzalararası Su Aktarımları 
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ADET PROJENİN ADI 
Suyun 

Alındığı 

Havza 

Suyun 

Aktarıldığı 

Havza 

Suyun 

Alındığı İl 

Suyun 

Aktarıldığı 

İl 

Aktarılma 

Maksadı 

Aktarılan 

Miktar 

(hm
3

/yıl) 

Barajı ile Beyşehir Gölü’ne 

su takviyesi 

Akdeniz Kapalı 

5 
 Gümüşören Barajı’ndan 

Develi Ovası’na 
 Seyhan  Kızılırmak  Kayseri  Kayseri Sulama 100,80 

6 
 Ezin Dörtyol Sulama 

Projesi 
 Ceyhan  Asi  Osmaniye  Hatay Sulama 100,00 

7 

 Mavi Tünel Sistemi  

(324 hm3’lük kısmın inşası 

sürmekte) 

 Doğu 

Akdeniz 

 Konya 

Kapalı 
 Karaman  Konya 

Sulama + 

İçmesuyu 

414-324= 

90,00  

8 
 Alaköprü Barajı’ndan 

denizden boru ile 

 Doğu 

Akdeniz 
 KKTC  Mersin  KKTC 

Sulama + 

İçmesuyu 
75,00 

9 
 Kartalkaya Barajı’ndan 

Gaziantep ilinin içmesuyu 
 Ceyhan  Fırat  Gaziantep  Gaziantep İçmesuyu 71,44 

10 
Gördes Barajı’ndan İzmir 

iline içmesuyu 
Gediz K. Menderes Manisa İzmir İçmesuyu 59,00 

11 

 Cevdetiye Regülatörü’nden 

İskenderun ilçesine 

içmesuyu  

 Ceyhan  Asi  Osmaniye  Hatay İçmesuyu 47,36 

12 

 Keban Barajı (Hazar I ve 

Hazar II HES vasıtasıyla) 

(işletme sonlandırılmıştır.) 

 Dicle  Fırat  Elazığ  Elazığ Enerji 43,90 

13 

 Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 

ve Yumurtalık İlçeleri 

içmesuyu ihtiyacı (Yedigöze 

Brj.’ndan) 

 Seyhan  Ceyhan  Adana  Adana İçmesuyu 42,26 

14 

 Cevdetiye Reg.den 

İSDEMİR sanayi suyu 

ihtiyacı  

 Ceyhan  Asi  Osmaniye  Hatay Sanayi 31,50 

15 

 Gönen Barajı’ndan 

Bandırma ilçesi içmesuyu 

ihtiyacı 

 Marmara  Susurluk  Balıkesir  Bandırma İçmesuyu 31,50 

16 
 Sapanca Gölü’nden Kocaeli 

iline geçici içmesuyu tahsisi 
 Sakarya  Marmara  Sakarya  Kocaeli İçmesuyu 30,00 
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İşletmede (2/2) 

ADET PROJENİN ADI 
Suyun 

Alındığı 
Havza 

Suyun 
Aktarıldığı 

Havza 

Suyun Alındığı İl 
Suyun 

Aktarıldığı 
İl 

Aktarılma 
Maksadı 

Aktarılan 
Miktar 

(hm
3
/yıl) 

17 

 Kesikköprü Brj.’dan Ankara 
iline tahsis (toplam 167 
hm3, halen alınan ort. 22,52 
hm3) 

 Kızılırmak  Sakarya  Ankara  Ankara İçmesuyu 22,52 

18 

 Armağan Brj’ndan Kırklareli 

Brj.’na (18,50 hm
3
/yıl 

içmesuyu) ve Çukurpınar 

Sulamasına (1,93 hm
3
/yıl) 

 Marmara 
 Meriç-
Ergene 

 Kırklareli  Kırklareli 
İçmesuyu + 

Sulama 
20,43 

19 
 Mizmilli YAS 
kaynaklarından Gaziantep 
iline içmesuyu 

 Ceyhan  Fırat 
 
Kahramanmaraş 

 Gaziantep İçmesuyu 19,27 

20 

 Kartalkaya Barajı’nın Göksu 
Çayı’ndan İçmesuyu Amaçlı 
Su Takviyesi (8 yılda 154 
hm³ su takviye edilmiştir.) 

 Fırat  Ceyhan  Gaziantep  Gaziantep İçmesuyu 19,25 

21 
 Kilis ili içmesuyu (Yukarı 
Afrin Brj.ndan) 

 Asi  Fırat  Gaziantep  Kilis İçmesuyu 18,90 

22 
 ASO Çotlu pompaj sulaması 
için (1706 ha) 

 Ceyhan  Seyhan  Adana  Adana Sulama 9,14 

23 
 Gölbaşı ilçesi ve beldeleri 
içmesuyu ihtiyacı 

 Fırat  Ceyhan 
 
Kahramanmaraş 

 Adıyaman İçmesuyu 7,94 

24 
 Mudanya ilçesi İçmesuyu 
İhtiyacı 

 Susurluk  Marmara  Bursa  Bursa İçmesuyu 7,50 

25 
 Sarayözü Barajı’ndan 
Gümüşhacıköy Sulamasına 

 Kızılırmak  Yeşilırmak  Amasya  Amasya Sulama 6,30 

26 
 Bitlis Tatvan İçmesuyu 
Projesi (Kırkbulak 
Kaynağından) 

 Dicle  Van  Bitlis  Bitlis İçmesuyu 3,78 

27 
 Sergen Göleti’nden Sergen 
Göleti Sulamasına  

 Marmara 
 Meriç-
Ergene 

 Kırklareli  Kırklareli Sulama 0,98 

28  İntepe Göleti  Kuzey Ege  Marmara  Çanakkale  Çanakkale Sulama 0,61 

TOPLAM 2.026 
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ADET PROJENİN ADI 
Suyun Alındığı 

Havza 

Suyun 
Aktarıldığı 

Havza 

Suyun Alındığı İl 
Suyun 

Aktarıldığı İl 
Aktarılma 
Maksadı 

Aktarılan 
Miktar 

(hm
3
/yıl) 

1 
 İstanbul Su Temin 
Projesi-Melen Barajı 

 Batı Karadeniz  Marmara  Düzce-Sakarya  İstanbul 
İçmesuyu + 

Enerji 
1077-

268=809,00 

2 
 Orta Ceyhan Kılavuzlu 
Ana Kanalından ile Asi 
Sulamalarına 

 Ceyhan  Asi 
 
Kahramanmaraş 

 Hatay Sulama 491,26 

3  Mavi Tünel Sistemi   Doğu Akdeniz 
 Konya 
Kapalı 

 Karaman  Konya 
Sulama + 
İçmesuyu 

324,00 

4 

 Kılavuzlu Brj.’ndan 
Tahtaköprü Brj.’na 

(127,30 hm
3
/yıl) ve 

Kılavuzlu Brj.’ndan 
Tahtaköprü Brj. ile 
Reyhanlı   Brj.’na (175,30 

hm
3
/yıl) takviye 

 Ceyhan  Asi 
 
Kahramanmaraş 

 Hatay Sulama 302,6 

5 

 Kesikköprü Brj.’dan 
Ankara iline tahsis 
(toplam 167 hm3, halen 
alınan ort. 22,52 hm3) 

 Kızılırmak  Sakarya  Ankara  Ankara İçmesuyu 
167-22,52= 

144,48 

6 
 Ceyhan - Gavur 
Gölü’nden Tahhtaköprü 
Barajı’na  

 Ceyhan  Asi 
 
Kahramanmaraş 

 Hatay Sulama 104,08 

7 
 Bahçelik Barajı'ndan 
Bünyan-Sarıoğlan-Tacin 
Sulamasına 

 Seyhan  Kızılırmak  Kayseri  Kayseri Sulama 89,70 

8 
 Çetintepe Barajı’ndan 
Kartalkaya Sulamasına 
takviye 

 Fırat  Ceyhan  Adıyaman  Adıyaman Sulama 22,35 

9 
 Mardin Midyat 
İçmesuyu Projesi 

 Fırat  Dicle  Mardin  Mardin İçmesuyu 17,85 

10 
 Ladik Gölü'nden Havza 
Ovası Sulamasına 

 Yeşilırmak  Kızılırmak  Samsun  Samsun Sulama 13,90 

11 
 Çamur Barajı ve 
Sulaması 

 Yeşilırmak  Çoruh   Gümüşhane  Gümüşhane Sulama 11,48 

12 
 Kırık Barajı'ndan 
İhsangazi Ovası 
Sulamasına 

 Kızılırmak 
 Batı 
Karadeniz 

 Kastamonu  Kastamonu Sulama 5,30 

13 
 Armağan Barajı’ndan 
Kızılcıkdere Sulamasına  

 Marmara 
 Meriç-
Ergene 

 Kırklareli  Kırklareli Sulama 4,90 

TOPLAM 2.341 

Tablo 1. 8. İnşaa Halindeki Havzalararası Su Aktarımları 
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ADET PROJENİN ADI 
Suyun 

Alındığı 
Havza 

Suyun 
Aktarıldığı 

Havza 

Suyun Alındığı İl 
Suyun 

Aktarıldığı İl 
Aktarılma 
Maksadı 

Aktarılan 
Miktar 

(hm
3
/yıl) 

1 
 Cizre Barajı HES ve 
Sulaması 

 Dicle  Fırat  Şırnak  Mardin Sulama 278,00 

2 
 Çetintepe Barajı’ndan 
sulama maksatlı 

 Ceyhan  Fırat  Kahramanmaraş 
Gaziantep, 
Adıyaman ve 
Kahramanmaraş 

Sulama 132,49 

3 

 Çağlayık Barajı’ndan 
Kayalıköy Barajı’na ve 
Edirne iline içmesuyu 

 Marmara  Meriç-Ergene  Kırklareli  Kırklareli İçmesuyu 28,50 

4 

 Kula-1 ve Kula-2 
Regülatörlerinden 
Kayalıköy Barajı’na  

 Marmara  Meriç-Ergene  Kırklareli  Kırklareli 
Sulama + 
İçmesuyu 

20,50  

5 

 İnecik Göleti, İnecik 
Barajı ve Dedecik 
Barajı’ndan Tekirdağ 
içme suyuna 

 Meriç-
Ergene  

 Marmara  Kırklareli  Tekirdağ İçmesuyu 19,14 

TOPLAM 479 

 

 

Ön İnceleme-Master Plan-Planlama (1/2): 

ADET PROJENİN ADI 
Suyun Alındığı 

Havza 

Suyun 
Aktarıldığı 

Havza 

Suyun 
Alındığı İl 

Suyun 
Aktarıldığı 

İl 

Aktarılma 
Maksadı 

Aktarılan 
Miktar 

(hm
3
/yıl) 

1 
 Fırat Havzası Sulaması 
(Cizre Barajı'ndan uzun 
vadeli) 

 Dicle Fırat Şırnak Mardin sulama 2.335,00 

2 
 Konya K. Havzasına 
Fırat'tan su aktarımı 
(rantabl çıkmamıştır.) 

 Fırat Konya Kapalı Erzincan Konya sulama 1.000,00 

3 
 Ermenek'ten Konya 
Kapalı Havzasına (Gevne 
Yalnızardıç Brj.ndan) 

 Doğu Akdeniz Konya Kapalı Karaman Konya sulama 462,00 

4 
 İstanbul içmesuyu 
(Sakarya Nehri’nden acil 
durumlarda) 

 Sakarya Marmara Sakarya İstanbul İçmesuyu 315,36 

5 

Kura Projesi Beşikkaya 
Barajı’ndan Çoruh 
Havzası’na enerji suyu 
aktarımı 

Aras Çoruh Ardahan Artvin Enerji 217,00 

Tablo 1. 13. Proje Aşamasındaki Havzalararası Su Aktarımları 

Tablo 1. 14.. Ön İnceleme-Master Plan-Planlama Aşamasındaki Havzalararası Su Aktarımları 
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ADET PROJENİN ADI 
Suyun Alındığı 

Havza 

Suyun 
Aktarıldığı 

Havza 

Suyun 
Alındığı İl 

Suyun 
Aktarıldığı 

İl 

Aktarılma 
Maksadı 

Aktarılan 
Miktar 

(hm
3
/yıl) 

6 
 Meriç Nehri’nden 
Büyükkılıçlı Barajı’na 

 Meriç-Ergene  Marmara Edirne   İçme suyu 156,00 

7 
 Akçay (Köprüçay)'dan 
Konya Kapalı Havzasına 
Su Aktarılması 

 Antalya Konya Kapalı Isparta Konya sulama 154,00 

8 
Susurluk havzasından 
İzmir İli içmesuyu 
aktarımı 

Susurluk K. Menderes Balıkesir İzmir İçmesuyu 110,04 

9 
 Van Gölü Sularının Dicle 
Nehri'ne Aktarılması 

 Van Dicle Bitlis Siirt enerji 99,00 

10 
 Doğu Beyazıt Ve Musun 
Ovaları Sulamaları 

 Fırat Aras Ağrı Ağrı sulama 85,15 

11 
 Balaban Barajı’ndan 
Çorlu-Çerkezköy 
ilçelerine içmesuyu  

 Marmara Meriç-Ergene Kırklareli Tekirdağ İçmesuyu 85,00 

12 

 2020 yılı sonrası Kayseri 
içmesuyu ihtiyacına 
takviye (Tacin YAS 
Kaynağından yapılan 
sulama Bahçelik brj ile 
sulanacaktır.) 

  Seyhan Kızılırmak Kayseri Kayseri İçmesuyu 32,93 

13 
 Elazığ ve Civar Yerleşim 
Yerleri İçmesuyu Projesi 
(Hatunköy Barajı) 

 Dicle Fırat Elazığ Elazığ içmesuyu 30,70 

14 
 Kızılağaç ve Kömürköy 
Barajlarından Çorlu 
İlçesine İçmesuyu 

 Marmara Meriç-Ergene Kırklareli Tekirdağ İçmesuyu 27,00 

 

Ön innceleme-MasterPlan-Planlama (2/2): 

ADET PROJENİN ADI 
Suyun 

Alındığı 
Havza 

Suyun 
Aktarıldığı 

Havza 

Suyun 
Alındığı İl 

Suyun 
Aktarıldığı 

İl 

Aktarılma 
Maksadı 

Aktarılan 
Miktar 

(hm
3
/yıl) 

15 

 Bahçelik Barajı'ndan tahsisli 
30,97 hm3/yıl suyun 11,81 
hm3/yıl ünün Sarıoğlan 
Barajı'na takviyesi 

 Seyhan  Kızılırmak  Kayseri  Kayseri Sulama 11,81 

16 

 Bahçelik Barajı'ndan tahsisli 
30,97 hm3/yıl suyun 11,62 
hm3/yıl ünün Sarımsaklı 
Barajı'na takviyesi 

 Seyhan  Kızılırmak  Kayseri  Kayseri Sulama 11,62 

17 
 İstanbul içmesuyu 
(Yunusdere Barajından) 

 Sakarya  Marmara  Kocaeli  İstanbul İçmesuyu 10,00 

18 
 Bakırçay Regülatörü'nden 
Yeni Merzifon Barajı'na  

 Kızılırmak  Yeşilırmak  Amasya  Amasya 
İçmesuyu + 

Sulama 
7,00 

19 
 İstanbul içmesuyu 
(Yırtmaçdere barajından) 

 Sakarya  Marmara  Sakarya  İstanbul İçmesuyu 7,00 

20  Elazığ İçmesuyu Projesi  Dicle  Fırat  Elazığ  Elazığ içmesuyu 6,40 
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ADET PROJENİN ADI 
Suyun 

Alındığı 
Havza 

Suyun 
Aktarıldığı 

Havza 

Suyun 
Alındığı İl 

Suyun 
Aktarıldığı 

İl 

Aktarılma 
Maksadı 

Aktarılan 
Miktar 

(hm
3
/yıl) 

(Tarhana Regülatörü ile 
Hamzabey Br.na takviye) 

21 
 İstanbul içmesuyu 
(Kemerdere Barajından) 

 Sakarya  Marmara  Kocaeli  İstanbul İçmesuyu 6,00 

22 

 2045 yılı sonrası Kayseri 
içmesuyu ihtiyacına takviye 
(Elbaşı YAS Kaynağından 
yapılan sulama Bahçelik brj 
ile sulanacaktır.) 

 Seyhan  Kızılırmak  Kayseri  Kayseri İçmesuyu 4,05 

23 
 Camiboğazı Göleti'nden 
Gümüşhacıköy İçmesuyu'na  

 Kızılırmak  Yeşilırmak  Amasya  Amasya İçmesuyu 2,00 

TOPLAM 5.175 
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1.5. SONUÇLAR 

 

Su ile ilgili mevzuat değerlendirildiğinde su tahsisi ile ilgili doğrudan ya da dolaylı 

yoldan pek çok kurumun ve kuruluşun sorumlu bulunduğu görülmektedir. Su kaynaklarının 

sınırlı olması ve bu kaynakların ülkemizde eşit dağılmaması sebebiyle, su kaynakları 

yönetiminin daha dikkatli ve bütünlük içinde yönetilmesi elzemdir. Suyun sahibinin, yetki ve 

sorumlulukların belirlendiği, yaptırımların tariflendiği suyun yönetiminde karmaşanın 

önlenmesini sağlayacak şekilde “Su Kanunu” ivedilikle çıkarılarak uygulamaya 

geçirilmelidir. 

-Sulama Kooperatiflerinin etkili faaliyet gösterebilmesi ve tarımsal üretim artışı için 

kooperatiflerin geçmişten gelen borçları silinmeli ve üretmiş oldukları ürünlerin pazarlanması 

konusunda da devlet desteğinin sağlanması gerekmektedir. Sulama kooperatiflerinin elektrik 

borçlanmasını önlemek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı desteklenmelidir. 

Özellikle yüksek sıcaklık ortalamalarına sahip bölgelerde, rezervuarlar üzerinde 

konumlandırılabilecek güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynakları, hem elektrik 

üretimine katkı sağlayacak hem de rezervuarda meydana gelecek buharlaşmalardan kaynaklı 

su kaybını önleyecektir. 

-Ülkemizdeki yeraltısuyu kullanımını kayıt altına alabilmek için mevcut tüm kuyulara 

sayaç takılarak, sürdürülebilir yeraltısuyu kullanımı sağlanmalıdır. Belgesiz yeraltısuyu 

kuyuları kontrol altına alınmalıdır. Düzenlenecek mevzuatla kuyular için uygulanacak; 

prosedür, kontrol, ölçüm ve takip ile gerekli yaptırımlar kesin olarak belirlenmelidir. Ayrıca, 

yer altı su potansiyeli düzenli olarak kontrol edilerek potansiyelin korunmasına özen 

gösterilmeli, tüm kuyularda belirlenen tahsis miktarı ve suyun kullanım amacı doğrultusunda 

sayaç kontrolü sağlanarak uygulamadan ödün verilmemelidir. 

-Alt yapısı uygun olan sulama tesislerinde su kullanım hizmet bedelinin hacim esaslı 

(TL/m3) olarak uygulanması yaygınlaştırılmalıdır. Sulama tesislerinde kullanılan suyun 

sayaçla kontrolü ivedilikle sağlanmalıdır. Kullanılacak sayaçların yerli üretim olması teşvik 

edilmelidir. 
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-Sulama şebekesi iletim ve dağıtım hatlarında kayıp ve kaçaklar asgariye 

indirilmelidir. Bu kapsamda kayıp kaçağın doğru bir şekilde tespit edilmesi ve kayıp kaçağı 

azaltmak için gerekli yatırımların ivedi şekilde planlanması ve uygulanması önem arz 

etmektedir. Tarla içi sulama yöntemlerinde yağmurlama ve damla sulama yöntemi teşvik 

edilmeli, gerekli görülen yerlerde zorunluluk haline getirilmelidir.  

-Yerel iklim şartları da göz önüne alınarak, toprak yapısı-iklim-gıda ihtiyacına paralel 

olarak seçilecek uygun ürün deseni planlanması ve uygulanmasına daha etkin olarak devam 

edilmelidir. Tarımsal desteklemelerin, su sıkıntısı olan havzalarda suya daha az ihtiyaç duyan 

ürünlere verilmesi yaygınlaştırılmalıdır. 

-Arıtılmış atık suların tarımsal sulamada kontrollü olarak kullanımı 

yaygınlaştırılmalıdır. Yağmursuyu hasadı ve taşkın sularının depolanması projelerinin 

ivedilikle yapımı artırılmalıdır. 

-Yeraltısuyunu besleme projeleri (suni besleme, yeraltı barajları vs.) teknikleri 

araştırılarak, ülkemizde yaygınlaştırılmalıdır. 

-Master Plan çalışmalarında yer alan Hidrojeolojik Etüt çalışması kapsamlı (Jeoteknik 

Hizmetler ve Yeraltısuları Daire Başkanlığının oluşturduğu Hidrojeolojik Etüt Şartnamesi 

doğrultusunda) yapılmalı ve havzanın gerçek anlamda yeraltısuyu potansiyeli ortaya 

konulmalıdır. 

-Havza bazlı işletme çalışmalarının (optimizasyon) yetersizliğinin giderilmesi: Havza 

bazında yapılacak optimizasyon çalışmalarında kısıtların (tesislerden bırakılacak su 

miktarları, rezervuarda tutulacak su miktarları, buharlaşma ile ilgili durumlar vb.) 

belirlenmesinden önce havzada bulunan tesislerin durumu hakkında daha sağlıklı işlem tesis 

edebilmek için temsil birlikleri kurulabilir. Taşkın durumlarında havzalarda, depolamalı 

tesislerin önceden uyarı sistemi ile su miktarı güvenli seviyeye çekilerek taşkın koruma 

sağlanmaktadır. Havza bazlı işletme çalışmalarında havzada bulunan tesisleri kapsayan 

(özellikle kritik noktalarda bulunanların yer aldığı) optimizasyon çalışmaları yapılabilir.  

Belli periyottaki akım verileri ve bu veriler üzerinde korelasyon veya alternatif yapay 

zeka algoritmaları kullanılarak geleceğe dair veriler oluşturmak suretiyle içme ve sulama 

suları ihtiyaçları, buharlaşma, enerji için kullanılan su miktarları, can suyu, kayıp kaçak gibi 

parametreleri dikkate alarak taşkın riskini en aza indirgemek için yıllık yapılacak 

optimizasyon çalışmalarında tesislerden savaklanan suyun minimizasyonu ve rezervuarda 
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tutulan su miktarının maksimizasyonu yapılarak taşkın riskinin de bu çalışmaların içerisine 

dahil edilmesi tesislerdeki suyun verimli kullanılması açısından faydalı olacaktır.  

Tesislerden alınacak verimliliği arttırmak için teknik teçhizattaki iyileştirme (örn: 

türbinler) regülatör hacmini etkili kullanmak için alınacak önlemler ile tesisler özelinde 

etkinliği arttırmak. Rezervuar yüzeyinde buharlaşmayı azaltmak üzere önlemler alınabilir. 

Örneğin, 2015 yılında California’da 96 milyon gölge topu kullanılarak rezervuar yüzeyinden 

buharlaşan su miktarı önlenmiştir. Bu yöntem ile kayıp parametrelerinden biri olan 

buharlaşmaya ekonomik bir çözüm oluşturulmuş olabilir.  

-İklim Değişikliği ve Sınıraşan Havzalar: İklim değişikliği nedeniyle gelecekte 

Ülkemizin su alanında yaşaması muhtemel zorlukların en aza indirgenmesi ve sınıraşan 

yerüstü ve yeraltı su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi için mevcut ve gelecekteki su 

potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları önem arz etmektedir. Sınıraşan havzalarda su 

yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için sınıraşan havzaların toplam su potansiyeli 

konusunda da çalışmalar yapılması gerekmektedir. İklim değişikliğine bağlı olarak meydana 

gelebilecek, sıcaklık ve yağış rejimindeki değişikliklerin sadece “Kuraklık Yönetim 

Planları”nda değil taşkın yönetim planları ve masterplanlarda ağırlıklı olarak 

değerlendirilmesi su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımı ve planlamasında katkı 

sağlayacaktır. 

-Havza Master Planlarında “Türkiye Su Erozyonu Haritasının” altlık olarak 

kullanılması: Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, topografya ve toprak 

şartları erozyona karşı hassasiyetini artırmaktadır; ülke topraklarının korunması, tabii 

kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve Türkiye’de su ve gıda güvenliğinin sağlanması için 

erozyon ve çölleşme ile mücadele edilmesi zorunludur. Erozyon sonucu meydana gelen 

toprak kayıplarının tahmin edilmesi, havza temelli yönetim planlarının belli başlı 

girdilerinden bir tanesidir. Ülke yüzölçümünün % 60,28’sinde çok hafif, % 19,13’ünde hafif, 

% 7,93’ünde orta, % 5,97’sinde şiddetli ve % 6,7’sinde çok şiddetli su erozyonu olduğu 

belirlenmiştir. Arazi kullanımı açısından değerlendirildiğinde ise yer değiştiren toprağın % 

53,66’sı mera, % 38,71’i tarım alanlarında ve % 4,17’si orman alanlarında meydana 

gelmektedir. 10 x 10 metre hassasiyetinde Su Erozyonu Haritası sayısal olarak ÇEM Genel 

Müdürlüğü tarafından oluşturulmuştur. Kamu kaynaklarının etkin kullanımı, israfın 

engellenmesi ve mükerrer veri üretilmesi sonucu oluşacak bilgi karmaşasının önüne geçilmesi 
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amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak olan 

doğrudan doğal kaynak yönetimine dair çalışmalarda Çölleşme ve Erozyonla Mücadele 

(ÇEM) Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Türkiye Su Erozyonu Haritasının planlama aracı 

olarak kullanılması gerektiği 24 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 

belirtilmiştir. Bu talimatta, 2019 yılından beri bir işletim sistemi ile hayata geçirilen Türkiye 

Su Erozyonu Haritası’nın başta ‘Sürdürülebilir Arazi Yönetimi’ (SAY) ve ‘Sürdürülebilir 

Toprak Yönetimi’ (STY) olmak üzere havza tabanlı izleme sistemleri ve arazi bozulumunun 

dengelenmesi gibi olguların önem arz ettiği günümüzde, toprak kayıplarının izlenebilmesi ve 

değerlendirilmesi bakımından önemli bir doğal kaynak planlama aracı olduğu açıkça ifade 

edilmiştir. 

-Gereğinden fazla su kullanımları sonucunda özellikle yeraltısuyu kaynak 

kapasitelerinin azalması: Su sıkıntısı olan bölgelerde öncelikli tesisler belirlenerek, su 

tasarrufunun sağlanmasına yönelik çalışmalar (sulama yönteminin değiştirilmesi, bakım-

onarım ihtiyaçlarının belirlenmesi, kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi için tedbirlerin 

alınması) yapılmalıdır.   

-Hidrometri istasyonları ve rasat faaliyetlerindeki sorunlar: DSİ’de özellikle Bölge 

Müdürlükleri olmak üzere Rasatlar Başmühendisliğinde çalışan personel, artan rasat 

faaliyetleri talebine karşın yetersiz kalmaktadırlar. Personelin daha etkin kullanılmasını 

sağlayabilmek adına imkânlar dahilinde teknolojik tüm altyapının güçlendirilmesi (online-eş 

zamanlı ölçümler, manyetik ve/veya akustik ölçüm cihazları vs.) sorunu kısmen çözmesine 

rağmen kalıcı bir çözüm elde edilememektedir. Özellikle Bölge Müdürlüklerindeki Rasatlar 

Başmühendisliğinde çalışan ilgili personel (Mühendis ve Hidrolog) sayısının rasat 

faaliyetlerine yönelik yapılan projeksiyonlara göre ivedilikle yeterli sayıya artırılması 

gerekmektedir. DSİ faaliyetleri dışında kullanılmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları 

tarafından talep edilen/edilecek olan rasat faaliyetlerine yönelik ölçüm (gözlem) noktalarının, 

periyotlarının ve maksatlarının, DSİ Rasatlar Başmühendisliklerinin mevcut durumdaki iş 

yükü, personel ve ekipman durumları da gözetilerek DSİ ile müştereken belirlenmesi uygun 

olacaktır. 
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2. HAVZALARDA HİDROJEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARININ 

YAPILMASI ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

 

2.1.GİRİŞ 

 

Hidrojeolojik etüt çalışmaları, belirlenen etüt alanında yeraltısuyunun nerelerde, hangi 

derinlikte, ne miktarda ve hangi kalitede bulunduğunu araştırmak ve mevcut yeraltısuyu 

potansiyelini ortaya koymak amacıyla yapılan araştırmalardır. Bu amaç doğrultusunda 

hidrojeolojik etütler, alanın jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik özelliklerinin tespit edilmesi, 

hidrojeolojik kavramsal modelinin oluşturulması, yeraltısuyu derinliğinin, dağılımının, 

hareketinin, birbirleriyle ve yüzey sularıyla ilişkilerinin belirlenmesi, yeraltısuyunun fiziksel 

ve kimyasal özelliklerinin araştırılması ve havzanın su bütçesinin hesaplanması çalışmalarını 

içermektedir.  

Ülkemizde yeraltısuları konusunda yasal düzenlemelerin ilki 1960 yılında yürürlüğe giren 

167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun’dur. Günümüze kadar ihtiyaç doğrultusunda yasal 

düzenlemeler yapılmış ve Yeraltısuları Tüzüğü (1961), Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği 

(1972), Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 

(2012), İçme Suyu Temin Edilen Akifer, Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi 

Hakkında Tebliğ (2012) ve Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 

(2014) gibi yeni yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ve yönetmeliklerde 

yeraltısularının nerelerde, hangi derinlikte, ne miktar ve kalitede olduğunu belirlemek 

maksadıyla hidrojeolojik etütler yapmak, işletme rezervlerini belirlemek ve ilan etmek, 

kullanıcılarına maksadına uygun olarak tahsiste bulunmak, ekonomik ve verimli olarak 

işletilmesini sağlamak, tesisleri kurmak, devir işlemlerini tamamlamak ve kaynakların 

envanterini tutmak görevinin Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hizmetler 

ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı uhdesinde olduğu belirtilmiştir.  

Bu nedenle, Hidrojeolojik Etüt çalışmaları DSİ’nin ilgili birimlerinin gözetiminde ve 

denetiminde yürütülmektedir. DSİ bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, 

çalışmalarda uygun teknik ve yöntemlerin kullanılması ile belli bir standardizasyonun 

sağlanması amacıyla gerekli durumlarda akademik camiadan da destek almaktadır.  Bu 
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sebeple DSİ tarafından, havza ve alt havzalarda hazırlanacak Hidrojeolojik Etüt Raporları için 

Hidrojeolojik Etüt Şartnamesi ve ekleri günümüz şartlarına uyacak şekilde revize edilmiş ve 

27.05.2019 tarih ve 346897 sayılı Genel Müdür Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.  

Ayrıca, geçmişte yapılan su ile ilgili şuralarda alınan kararlar da Hidrojeolojik Etüt 

raporlarının hazırlanmasında dikkate alınmaktadır. Mayıs 2017 tarihli Orman ve Şu 

Şurası’nda hidrojeolojik etütlerle ilgili olarak iki karar (42. ve 47. kararlar) yer almaktadır. 42 

nolu kararda “Ülkemiz şartlarına uygun, su sektörünün ihtiyaç duyacağı model yazılımlarının 

teşvik edilmesi, yaygın kullanımının sağlanması ve sürdürülebilir olması” kararı alınmıştır. 

Karar içeriğinde “entegre modeller, i) ülkemizin bütün coğrafi ve ekolojik çeşitliliği dikkate 

alınarak uygulanabilir şekilde esnek tasarlanmalı ve gelecekte ortaya çıkacak teknolojilere ve 

ihtiyaçlara göre güncellenmeler yapılabilmeli, ii) Modelin karşılaşılacak spesifik sorunlara 

hızlı ve özgün çözüm üretmesi, günümüz teknolojisini kullanacak şekilde ve kullanıcı dostu 

olması sağlanmalı, iii) Modelin havza bütünlüğü içerisinde hidrolojik, hidrolik, hidrojeolojik, 

su kalitesi ve ekoloji modüllerini içermeli ve birbirileriyle konuşabilir bir şekilde 

tasarlanmalı” ifadeleri yer almaktadır. 47 nolu kararda “Ülkemizin tamamı için hidrojeolojik 

etütlerin tamamlanması; yeraltı su kütlelerinin, kalitelerinin ve korumaya ilişkin tedbirlerin 

belirlenmesi sağlanmalıdır” kararı alınmıştır. Bu karar içeriğinde, hidrojeolojik etütlerin 

havzanın tamamında kaya akiferlerini de kapsayacak şekilde yapılmalı,  çalışmaların yeraltı 

suyu kütle belirleme çalışmalarını destekler duruma getirilmeli,  ülkemizde yeterli miktarda 

hidrojeolojik gözlem istasyonunun kurulmalı, hidrojeolojik etütleri, kütle belirleme esasları, 

karekterizasyon, risk analizi, baskı-etki, arka plan ve eşik değer belirleme, kalite ve miktar 

durumu ile korunması için alınması gereken tedbirleri de ihtiva eden Ülkemize uygun rehber 

doküman hazırlanmalı stratejileri yer almaktadır. 

 

2.2. MEVCUT HİDROJEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARININ TESPİTİ VE 

HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU ÇEŞİTLERİ  

Ülkemizde geçmişten günümüze hidrojeolojik etütler amaca yönelik olarak değişik 

ölçeklerde gerçekleştirilmiş ve/veya gerçekleştirilmektedir. Bunlar aşağıda kısaca 

açıklanmıştır: 

2.2.1 Münferit Hidrojeolojik Etüt Raporları  
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Bu çalışmalar köy, mahalle, belde vs. gibi alanların hidrojeolojik özelliklerinin 

tespit edilmesi amacıyla hazırlanan dar kapsamlı raporlardır. Münferit Hidrojeolojik Etüt 

Raporu, hidrojeolojik özelliklerin tespit edilmesi amacıyla arazide yapılan çalışmaların 

raporlandırılması, gerekli ve uygun görülmesi halinde araştırma su sondaj kuyusu açılması ile 

tamamlanan hidrojeolojik etüt çalışmalarıdır (Şekil 1). Yoğun yeraltısuyu taleplerine kısa 

zamanda cevap verebilmek, yeraltısularına miktar ve kalite olarak zarar vermeden yapılacak 

planlamalara veri envanteri oluşturmak için Münferit Hidrojeolojik Etüt Raporları kolaylık 

sağlamaktadır. DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından yeni kuyu talepleri veya mevcut kuyuların 

yenilenmesi aşamalarında Münferit Hidrojeolojik Etütleri halen yapılmaya devam etmektedir. 

 

  

Şekil 2. 1. Münferit Hidrojeolojik Etüt Raporu 
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2.2.2 Ova Bazlı Hidrojeolojik Etüt Raporları 

  Ova Bazlı Hidrojeolojik Etüt Raporları, ovaların içme kullanma, sulama suyu 

temini ve ovaların nerelerinde, ne derinlikte, hangi kalitede yeraltısuyu bulunduğunu ortaya 

koyma amacıyla yapılan hidrojeolojik çalışmalardır (Şekil 2). “Planlama Kademesi 

Hidrojeolojik Etütler” adı altında 1970-1998 yılları arasında çok sayıda etüt yapılmıştır. 91 

ovada yapılan etütlerin raporları basılmış ve “Yeşil Raporlar” olarak yayınlanmıştır. Bunların 

dışında yaklaşık 150 ovada yapılan ova bazlı diğer çalışmalar raporlanmıştır.  

  

 

Şekil 2. 2. Maraş Ovaları Hidrojeolojik Etüt Raporu ve Haritası 
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2.2.3 Karst Hidrojeolojisi Etüt Raporları 

Kireçtaşı ve jips gibi eriyebilen kayaçlarda gelişen karstik arazilerdeki hidrojeolojik 

araştırmalarda taneli kayaçlara oranla değişik yöntemler kullanılır. Bu çalışmalar jeoloji, 

jeohidroloji ve hidroloji bilimlerinin yanı sıra farklı olarak uzaktan algılama, fizik, kimya, 

matematik, biyoloji ve diğer bilim dallarının tekniklerini içerir. Ülkemizde birçok karstik 

kaynak, içme suyu ve sulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu kaynakların kalite ve miktarının 

anlaşılması için DSİ Bölge Müdürlükleri, belediyeler ve vatandaşların talepleri üzerine DSİ 

Genel Müdürlüğü Karst Araştırma Şube Müdürlüğü tarafından, talepler ışığında Karst 

Hidrojeolojisi Etüt Raporları hazırlanmaktadır. Türkiye genelinde 163 adet Karst 

Hidrojeolojisi Etüt çalışması yapılmıştır. 

 

2.2.4 Master Plan Düzeyinde Hidrojeolojik Etüt Raporları 

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi ile ülkemizde de su yönetimi havza bazlı 

düşünülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda DSİ, 2010-2014 Stratejik Planı’nda 10 havza, 2014-

2019 Stratejik Planı’nda 16 havza olmak üzere 26 havzanın Master Plan raporlarını 

hazırlayarak, havza ölçeğinde hidrojeolojik envanter çalışmasını yapmıştır. 

Master plan raporları havza su potansiyeli ve kalitesi, arazi kullanım durumları, toprak 

kaynakları, su kullanımları ve ihtiyaçlarının belirlenerek su bütçesinin oluşturulması, 

belirlenen potansiyelin değerlendirilme öncelikleri ile muhtemel su ihtiyaçlarının tespiti, 

ihtiyacın karşılanma yöntemleri ile teknik, ekonomik ve çevresel yapılabilirliğinin genel 

anlamda incelenmesi, doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımlarının 

planlanması amacıyla hazırlanmıştır. Ülkemizde Master Plan düzeyindeki Hidrojeolojik Etüt 

Raporları 2019 yılında tamamlanmıştır. 

 

2.2.5 Havza Bazında Planlama Kademesi Hidrojeolojik Etüt Raporları 

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı 

ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı 

kullanım ve kirlilik oluşumu nedeniyle yaşanan sorunlar, özellikle havza bazında su 

kaynakları yönetiminin önemini bir kat daha arttırmıştır. Master planlar kapsamında 
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hazırlanan envanter çalışmalarının detaylandırılması ihtiyacının doğması üzerine, DSİ havza 

ölçeğinde daha detaylı çalışmalar yapmaya başlamıştır.  

Tamamen doğal ve hidrolojik ayrıma dayanan ve doğal kaynakların korunması ve 

sürdürülebilir kullanımların planlanması için elverişli birim olan havza sınırları esas alınarak 

yeraltısuyunun nerede, ne miktarda ve ne kalitede olduğu sorularına cevap vermek amacıyla 

planlama kademesi düzeyinde hidrojeolojik etüt çalışmaları hazırlanmıştır. En az iki yıl süren 

bu çalışmalarda havza genelinde, jeoloji, jeofizik ve hidrojeoloji çalışmaları yapılmakta, 

suyun miktar ve kalite durumunun ortaya konması maksadıyla düzenli aralıklarla kalite ve 

seviye ölçümleri alınmakta, arazide jeoloji haritasının kontrolü sağlanmakta, jeolojik 

birimlerin denetimleri yapılmakta, hidrojeoloji haritası oluşturulmakta ve yeraltısuyu 

bilançosu ortaya konmaktadır. Mayıs 2017 tarihli Orman ve Şu Şurası’nda hidrojeolojik 

etütlerle ilgili olarak alınan 47 no’lu kararda “Ülkemizin tamamı için hidrojeolojik etütlerin 

tamamlanması; yeraltı su kütlelerinin, kalitelerinin ve korumaya ilişkin tedbirlerin 

belirlenmesi sağlanmalıdır” denmektedir. Bu karar içeriğinde, çalışmaların yeraltısuyu kütle 

belirleme çalışmalarını destekler duruma getirilmesi,  hidrojeolojik etütleri, kütle belirleme 

esasları, karekterizasyon, risk analizi, baskı-etki, arka plan ve eşik değer belirleme, kalite ve 

miktar durumu ile korunması için alınması gereken tedbirleri de ihtiva eden Ülkemize uygun 

rehber doküman hazırlanmalı stratejileri yer almakta olup, yapılan hidrojeolojik etüt 

çalışmalarında önceden belirlenmiş yeraltısuyu kütlelerinin revizyonu yapılmakta, kütlesi 

belirlenmeyen havzalarda ise yeraltısuyu kütle belirleme çalışmaları ve yönetmeliğin ilgili 

adımları tamamlanmaktadır.  

Bu kapsamda ülkemizde;  

 21 havzada yeraltısuyu kütleleri (Akarçay, Gediz, Meriç-Ergene, Konya, Küçük 

Menderes, Büyük Menderes, Kuzey Ege, Burdur, Yeşilırmak, Batı Akdeniz, 

Susurluk, Kızılırmak, Marmara, Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu 

Akdeniz, Seyhan, Ceyhan, Dicle ve Sakarya) belirlenmiştir. Çoruh, Van, Aras, Asi 

ve Fırat havzalarında çalışmalar devam etmektedir.  

 3 havzada (Gediz, Akarçay ve Burdur) Planlama Kademesi Hidrojeolojik Etüt 

çalışmaları tamamlanmıştır (Şekil 3). 
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 2020 yılında 6 havzanın (Kızılırmak, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu 

Akdeniz, Antalya ve Marmara) Planlama Kademesi Hidrojeoloik Etüt 

çalışmalarına başlanmıştır. 2022 yılında bitmesi planlanmaktadır. 

 2021 yılı içinde 7 havzanın (Sakarya, Asi, Seyhan, Ceyhan, Dicle, Meriç-Ergene ve 

Çoruh) Planlama Kademesi Hidrojeoloik Etüt çalışmalarının başlanması ve 2023 

yılında tamamlanması planlanmaktadır (Şekil 3). 

 DSİ tarafından 2025 yılı itibariyle 26 havzanın Planlama Kademesi Hidrojeoloik 

Etüt çalışmalarının tamamlanması öngörülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. OLASI SORUNLAR  

 

Hidrojeolojik etüt çalışmalarında yaşanan sorunlar aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir: 

2.3.1. Veri Temininde Yaşanan Sorunlar 

Hidrojeolojik etüt raporlarının içeriğini oluşturan yeraltısuyu akım yönünün belirlenmesi, 

hidrojeolojik havza kavramsal modellerinin oluşturulması, yeraltısuyu bütçesinin 

hazırlanması gibi çalışmalarda uzun dönem meteorolojik, hidrolik ve hidrojeolojik verilere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla veri temininde yaşanan problemler bu çalışmaların 

sonucuna doğrudan etki etmektedir. Bu verilerin elde edilmesinde aşağıdaki sorunlar 

sıralanabilir: 

Şekil 2. 3. Türkiye’de Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları Güncel Durum (2021 yılı) Haritası 
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• Havza bazında verilerin dağılımının yetersizliği veya ölçümlerin devamlılık 

göstermemesi 

• Akarsu akım verilerinin alt havzalarda bulunmaması veya mevcut istasyonların 

havzayı temsil etmemesi 

• Bazı su kütlelerinde ölçüm alabilecek su noktalarının (kuyu veya kaynak) yeterli 

olmaması ve yeni kuyu açılması için gerekli çalışmaların mevcut olmaması 

Yeraltısuyu seviye ölçümleri, DSİ tarafında anlık (online sistemler) ve belirli 

dönemlerde uzman personeller tarafından yapılmaktadır. Bu süreçte karşılaşılan problemler 

aşağıda verilmiştir: 

• Özellikle manuel veri temininde, personel yetersizliği, ulaşım, pandemi koşulları 

vb. gibi nedenlerle kesintiye uğraması 

• Farklı kurumlar ya da kişiler tarafından işletilen kuyularda, kurumlarla olan iletişim 

eksiklikleri, kuyuların kullanımda olması nedeniyle ölçüm alınamaması 

Yeraltısuyu kuyularına ait mevcut ve geçmişe dönük pompaj verilerinin açık (online) 

erişiminin olmaması veri temininde zaman kaybına neden olmaktadır. 

 

2.3.2. Arazi Çalışmalarında Yaşanan Sorunlar 

Kuyularda seviye ölçümü ve kimyasal analiz amaçlı numune alımı sırasında 

karşılaşılan izin problemleri, kuyu donanımından kaynaklanan problemler ve kullanımda olan 

(kaptajı yapılmış) kaynaklarda ölçüm ve örnekleme sorunları arazi çalışmalarında karşılaşılan 

önemli sorunlardır. 

Havzanın su bütçesi hesaplamalarında akiferlerden yapılan tüketim miktarının 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, havza bazında planlama kademesi 

hidrojeolojik etüt raporu çalışmalarında havzalarda kuyu tespitleri yapılmaktadır. Bu 

çalışmalarda özel mülkiyetlerde bulunan kuyuların tespiti, ölçüm ve örneklemelerinde 

sorunlar yaşanmaktadır. 

 

2.3.3. Verilerin Değerlendirilmesinde Yaşanan Sorunlar 

Havzalarda hidrojeolojik etüt çalışmalarında elde edilen verilerin uygun yöntemlerle 

değerlendirilmesi önemlidir. Bu amaçla elde edilen verilerle ilgili olarak aşağıdaki sorunlar 

sıralanabilir: 
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  Mevcut ve/veya elde edilen verilerin havzayı yeterince temsil etmemesi, havzadaki 

dağılımlarının yeterli olmaması, amaca uygun olarak belirlenmemiş olması ve verilerin 

gözlem sürelerinin yeterli olmaması.  

Havzanın 3 boyutlu jeolojik ve hidrojeolojik yapısını tespit etmeye yönelik verilerin 

yetersiz olması.  

  Sürdürülebilir yeraltısuyu yönetimi için en önemli bileşen olan emniyetli verimin 

belirlenmesinde bir standardizasyonun olmaması. 

2.3.4. Kurumlar Arası Koordinasyondan Kaynaklı Sorunlar 

Hidrojeolojik etüt raporlarının hazırlanmasında birçok kurumun verisinin birlikte 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmaması, etüt 

sürecinde sorunlara neden olmaktadır: 

 Jeotermal potansiyelin mevcut olduğu havzalarda yeraltı suyu akiferleri ve 

jeotermal rezervuar çalışmalarının birlikte değerlendirilmemesi 

 Ulusal Su Bilgi Sistemi oluşturulmuş olmasına rağmen, kurumlar arası veri 

paylaşımında yaşanan sıkıntılar 

 Sürdürülebilir havza yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun zaman kaybına 

neden olması 

 

2.4. SONUÇLAR 

 

Su noktalarındaki ölçümlerinin (YAS seviyesi, sıcaklık, pH, vs) kesintiye 

uğramaması için sürekli ve online sistemlerle gerçekleştirilmesinin sağlanması: 

Kuyularda yeraltı suyu seviye gözlemlerinin insan gücü yerine, yerinde ve süreli cihazlarla 

(limnigraf) ölçülüp kayıt altına alınması DSİ tarafından havzalarda uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu uygulamanın tüm kuyularda yapılması, günlük, aylık ve yıllık alınan yeraltı suyu seviye 

verileri ile “Veri Tabanı” oluşturulması ve bu veriler otomatik olarak “Veri Bankasına” 

aktarılarak, ilgili kişi ve kuruluşların hizmetine de sunulabilmelidir.  

Araştırma ve rasat kuyularının arttırılması: Ülkemizde izleme ağının kısa sürede 

oluşturulabilmesi için rasat kuyularının sayısının arttırılması önem arz etmektedir. Rasat 

kuyuları DSİ tarafından açılmaya devam edilmektedir. Rasat kuyusu sayısının ülke genelinde 

kısa sürede arttırılması için öncelikli olarak kurum kapasitesinin arttırılması (personel, 
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ekipman vd.), kurum kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda ise kurum dışına yaptırılarak 

izleme ağının kısa sürede kurulması sağlanmalıdır. 

Kurumlar tarafından ortak veri bankasının kurulması: DSİ’nin ve ilgili 

kuruluşların hidrojeolojik çalışmalarda kullanılacak ölçülmüş ve/veya elde edilmiş bilgiler 

için ortak veri bankası oluşturulması ve kurumların kullanımına açılması veri temininde 

kolaylık sağlayacaktır.  

Hidrojeolojik çalışmaların detaylandırılması: Jeolojik birimlerin hidrojeolojik 

açıdan araştırılması için derin sondajların bütün havzalarda yaygınlaştırılması ve akiferlerin 

korunması için Akifer Hassasiyet Haritalarının hazırlanması gerekmektedir. 

Entegre modellerin kullanımına yönelik eğitimlerin verilmesi ve 

kullanımlarının yaygınlaştırılması: Mayıs 2017 Orman ve Su Şurası 42 no’lu kararda ifade 

edilen ‘entegre modelleri gelecekte ortaya çıkacak teknolojilere ve ihtiyaçlara göre 

güncellenmeler yapılabilmeli’ kapsamında yeni veriler ışığında modeller güncellenmelidir.  

Hidrojeolojik çalışmaların ön hazırlık süresinin havza ile ilgili bilgilerin temini 

için gerekli bağlantıların kurulması için yeterli olması: Etüt Öncesi Planlama Süreci, 

çalışmanın ilk ve temel aşamasını oluşturmaktadır. Etüt sahasında önceki çalışmaların detaylı 

olarak araştırılıp, analiz edilememesinden dolayı aynı çalışmaların yeniden yapılması etüt 

sürecinde zaman ve iş kaybına neden olmaktadır. Örneğin, ülkemizde jeoloji ve deprem vs 

gibi çalışmalar farklı kurumlar (MTA, AFAD, vs.) tarafından yürütülmektedir. Hidrojeolojik 

etüt raporlarında ihtiyaç duyulan jeoloji çalışmaları, diğer kurumlardan temin edilerek bu 

çalışmaların etüt sürecinde yeniden yapılmaması iş ve zaman kaybının önüne geçecektir. 

Kurumlar arası veri temin süreci zaman alabileceğinden, planlama süresine gerekli zaman 

ayrılması gerekmektedir.  

 Hidrojeolojik etüt çalışmaları ile tespit edilen yeraltısuyu rezervinin güncellenmesi 

kapsamında etüt çalışmalarına ekonomik destek verilerek personel sayısı 

artırılmalıdır. 

 Havzanın kavramsal modeli dikkate alınarak havzalarda uygun Yeraltısuyu Kütle 

belirleme yöntemlerini geliştirmek için ülkemize uygun rehber dökümanları 

hazırlanmasıdır. 

 Ölçüm ve örnekleme çalışmalarını yürüten arazi elemanlarının bu konuda 

eğitilmelidir. 
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3. SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PLANLAMA 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ ALT GRUBU ÇALIŞMA RAPORU 

3.1. PLANLAMA KAVRAMI: 

3.1.1 Giriş 

Birinci dünya savaşından ve akabinde Kurtuluş Savaşı’ndan çıkarak kurulan genç 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında sanayi üretimi yetersiz ve çağının gerisinde 

yöntemlerle yapılmaktaydı. Savaşların yıprattığı ekonomi, yetişmiş kalifiye eleman ve 

sermaye eksikliği nedeniyle girişimci bir sınıf yok denecek kadar azdı.  

Nüfusumuzun çoğunluğu yine yetersiz şartlarda tarım alanında çalışmaktaydı, doğal 

olarak ekonomik faaliyetlerin büyük çoğunluğu da tarım sektörüne bağlı gelişmişti.  

Sıkıntılı geçen ilk yıllarda ekonomide her ne kadar liberal bir politika izlenmişse de, 

yukarıda izah edilen sermaye sınıfının ve ergin, yetişmiş iş gücünün olmayışı gelişmeyi 

yavaşlatmıştır. Üstüne üstlük 1929 yılında yaşanan ve bütün dünyayı etkileyen küresel 

ekonomik kriz genç ülkemizde devletçi bir politikaya geçilmesini zorunlu kılmıştır. 1933 

yılında ilk sanayi planı hazırlanmış, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile Cumhuriyet tarihinde 

planlama kavramı ile hareket edilmeye başlanmıştır. (ÖZDEMİR, 2014) 

Planlama en geniş ifade ile "geleceğe ilişkin konularda bugünden karar verme" olarak 

tanımlanabilir. Hayatın her anında, her kişi ve kurumlar için olduğu kadar ülkeler için de 

geçerli olup geniş bir alanı kapsamaktadır.  

En küçük birim olan aileden başlayarak üst çatı devlet yönetimlerinde her aşamada 

küçük veya büyük ölçekli planlamalar yapılmaktadır. Örneğin; gelir seviyesine göre evin en 

temel harcamaları olan yakıt, sağlık, beslenme ve eğitim gibi harcama kalemlerine yapılacak 

ödemeler ve birikimler planlanmadan evin geçimini sağlamak sorunlara yol açabilir.  

Aynı şekilde bir ülkenin gayrisafi milli hasılanın tüketim kalemlerine göre harcanması 

ile yatırım politikalarının ve bütçesinin de ayrılması kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar ile 

sağlanmak zorundadır.  

Planlama çalışmalarında ani masraflar ve harcamalar için bir kaynak ayrılması 

zorunluluğu dahi sağlam bir planlama çalışmasına ihtiyaç duyulması zorunluluğunu 

getirmektedir. Bu nedenle özellikle devlet yönetiminde bütçenin en verimli şekilde 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Grubu 

Çalışma Belgesi 
76 

 

kullanılabilmesi için özellikle yatırımcı kurumların planlama çalışmalarına ağırlık verdikleri 

bilinmektedir . 

Ülkelerin kalkınmalarını hızlandırmaları ve toplumsal gelişmeyi sağlamaları için 

ekonomik ve politik gelişmeler karşısında doğru stratejileri belirlemesi, alternatiflere göre 

stratejik planlamalar yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla planlama yöntem ve teknikleri 

kurumlar arasında ve ülkeler bazında farklılıklar gösterse dahi en doğru kararların alınması ve 

uygulanmasına yardımcı araçlar olarak düşünülmelidir. Tüm bu gerekliliklerin bir araya 

gelmesinde mühendislik hizmetlerinin kilit bir rol oynadığı açıkça görülebilmektedir.  

 

3.1.2 Planlamanın Amacı 

Kalkınma planlaması, uzun dönemli kalkınma politikasının belli kurallara göre 

düzenlenmesi demektir. En geniş anlamıyla kalkınma planlaması bir ülkede geçerli ekonomik, 

sosyal ve siyasal değer yargıları ışığında, belirli bir dönemde toplumun ulaşmak istediği 

sosyo-ekonomik amaçlara ve sayısal olarak belirlenmiş hedeflere en uygun bir biçimde 

varmak için, kaynakların belirli organlar tarafından yönetilmesi sürecidir diyebiliriz.” (Han, 

İktisadi Kalkınma, 1999). Bu tanım için söylenebilecek en iyi sonuç, pazar mekanizmasının 

çözümleyemediği temel iktisadi sorunun, planlama yoluyla çözümlenmeye çalışılmasıdır. 

Sosyal ve ekonomik anlamda planlama faaliyetinde bulunan her kurum ve kuruluş, 

üreteceği mal ve hizmetlerin toplamından oluşan amaç fonksiyonunun en yüksek değerine 

ulaşmayı hedeflemektedir. Bu amaçla kurum ve kuruluşlar, üretim amacıyla kullanacağı 

kaynaklarını en yüksek getiriyi en az zarar (çevresel ve sosyal vb.) ile sağlamak zorundadır. 

Bilindiği üzere gelir getirici kaynakların tamamı sonsuz olmayıp değer yaratılması esnasında 

belirli bir üretim planlamasına ihtiyaç duyulacaktır.  

Özellikle ülkemiz gibi su zengini olmayan ve kısıtlı toprak kaynaklarına sahip 

ülkelerde su ve toprak kaynaklarının planlanmasında su potansiyeli, sulanabilecek tarım 

alanlarını ve üretebilecek enerji miktarını belirleyen en önemli etkendir. Küresel iklim 

değişikliği, çevre bilincinin gelişmesi ve geçmiş yıllarda farklı olan önceliklerin değişmesi 

nedeniyle kısıtlayıcı sayısı artmıştır. Ayrıca gerek topoğrafik gerek jeolojik koşulların 

elverişsizliği belli bir su kaynağından yararlanılmasında, geniş ölçüde kısıtlayıcı etkenler 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Bu nedenle planlama çalışmaları aşamasında teknik ve ekonomik değerlendirme 

imkanları gibi ilave kavramlar gündeme gelmektedir. Örneğin; su potansiyelinin yüksek 

olduğu bir bölgeden tarım alanlarının kısıtlı olması veya jeolojik olarak geçirimlilik 

problemlerinin yaygınlığı söz konusu su potansiyelinin değerlendirilmesinde ciddi anlamda 

kısıtlamalara sebep olabilir. Aynı şekilde büyük alanlarda tarımsal sahaların olmasına rağmen 

kısıtlı su potansiyeli de yine zorlayıcı şartları beraberinde getirebilir.  

Bazı durumlarda yerel nüfusun göç etmesinin engellenmesi, istihdamın yerinden 

sağlanması ve büyük kentleri göç baskısından korumak adına ekonomik getirisi az olmasına 

rağmen sosyal faydası yüksek projelerin de hazırlanması gereklilikleri doğabilir.   

Sonuç olarak ekonomik anlamda planlama kavramı, kısıtlı üretim faktörlerinin belli 

kalkınma hedeflerine ulaşılması için en akılcı ve sürdürülebilir biçimde kullanılması, 

tasarlanması tekniği olarak ifade edilir.  

 

3.1.3 Planlama Çalışmalarının Sınıflandırılması 

Planlama faaliyetlerinin kapsadığı konular içerik olarak, uygulanacağı yöre, bölgesel 

ve ulusal ihtiyaçlar, fırsatlar ve değişikliklere uyum kapasitesi ile projenin ekonomik ömrü ile 

tanımlanmaktadır. Su kaynakları planlaması, ulaşım planlaması, sağlık ve eğitim planlamaları, 

bölgesel kalkınma planları, kısa, orta ve uzun dönemli planlar bu duruma örnek olarak 

verilebilir.  

Planlama çalışmaları aşamalarına göre ulusal planlama (makro plan), sektörel 

planlama ve proje planlaması olarak üç ana başlık altında incelenebilir. 

 

Ulusal Planlama: 

Kalkınma planlarının makro düzeydeki ekonomik ve sosyal hedeflerine bağlı kalarak, 

kamu kuruluşları ve özel sektör tarafından geliştirilen projelerin sosyo-ekonomik 

gelişmelerden de hareketle değerlendirilerek uygulanacak projelerin seçimi ve 

programlanmasıdır. Enerji üretimi ve çeşitlendirilmesi, tarımsal kalkınmanın desteklenmesi, 

eğitim politikaları ile sağlık, turizm vb. sektörlerin değerlendirilmesi örnek verilebilir.  
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Sektörel Planlama: 

Herhangi bir hizmet veya üretim sektöründe gereksinimler ve olanaklar göz önünde 

bulundurularak uygulanacak proje çeşitlerinin, sayılarının saptanması ve yatırımların 

uygulamaya geçirilmesinin zamanlanması olarak açıklanabilir.   

Sektörler düzeydeki planlama çalışmalarının iki ana amacı vardır; 

Uzun dönemli kalkınma stratejisi ile öngörülen amaç, hedef, ilke ve önlemlerin beş yıllık 

dönemlere düşen paylarının sektörel düzeyde belirlenmesi,  

             Sektörel ve yöresel gelişme potansiyelinin elverişliliği ölçüsünde, öngörülen akademik 

hedeflere ulaşılabilmesini kolaylaştıracak ve hızlandıracak sektörel plan ve programların 

coğrafi şartlar göz önünde tutularak hazırlanması.  

Kalkınma planlarının beş yıllık dönemlerde hazırlanmasının amacı küresel ölçekte 

askeri, ekonomik, sağlık ve sosyolojik değişikliklerin takip edilmesi ve uyumluluğun kısa 

sürede sağlanmasıdır.  

Proje Planlaması: 

Kalkınma planlarının amacı kişi başına düşen milli geliri bütçe olanakların elverdiği 

ölçüde artırmaktır. Mal ve hizmet üretiminin en sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için projelerin hazırlanması gerekmektedir.  

Proje çalışmaları ile 

 Belli bir mal ve hizmet üretimindeki ekonomik ve sosyal harcama limitlerinin 

belirlenmesi, 

 Çeşitli üretim seçenekleri arasında teknik ve ekonomik seçim yapılabilmesi, 

 Bütçe imkanlarının yani kaynak dağılımının optimum faydayı sağlayacak ve 

bölgesel farklılıklar yaratmayacak şekilde sağlanması, 

 Ulusal düzeyde öngörülen üretim hedeflerine kaynakları en verimli şekilde 

kullanarak ve üretim faaliyetlerinin çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir yöntemle 

ulaşılabilmesi gibi başlıklar hedeflenmektedir.  
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Yukarıda verilen ilkelere göre geliştirilmekte olan projeler ait oldukları sektör ve alt 

sektörlere göre tanımlanırlar (enerji projeleri, ulaşım projeleri, madencilik, tarım projeleri, 

vb.) 

  

Planlanan yatırımın şekline göre de genişletme projeleri ve yenileme projeleri diye 

adlandırılırlar. Genişletme projeleri, mevcut bir tesisin üretim kapasitesini artırmaya yönelik 

ek yatırımlardır. Örneğin; bir fabrikanın kapasite artırımı, işletmede olan bir sulama sahasının 

su potansiyeline bağlı olarak ilave sahalar eklenmesi bu kapsama girmektedir.  

Yenileme projeleri ise, fiziksel ve ekonomik ömürlerini tamamlamış veya 

tamamlamaya yaklaşmış tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için yapılacak 

yatırımları ifade eder. Örneğin; salma sulama sistemine göre önceki yıllarda inşa edilmiş bir 

sulama projesinin modern ve kapalı sulama sistemine dönüştürülmesi bu konuda örnek olarak 

verilebilir.  

Planlama aşamasında sıklıkla karşılaşılan Milli Gelir ifadesi ise ekonomide bir yıl 

içinde üretilen mal ve hizmetlerin toplamı olarak ifade edilebilir. 

 

3.2 SU KAYNAKLARI PLANLAMASI VE DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Ülkemizde su ile ilgili süreci yönetecek birçok farklı kurum ve kuruluş 

mevcuttur. 

 Tarım ve Orman Bakanlığı 

 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

 Türkiye Su Enstitüsü 

 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

 Toprak Reformu Genel Müdürlüğü 

 Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

 Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
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 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü 

 İller Bankası AŞ 

 Sağlık Bakanlığı 

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

 İçişleri Bakanlığı 

 Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 

 Belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdareleri 

 İl Özel İdareleri 

Birçok farklı eğitim sürecinden geçmiş elemana ihtiyaç duyan bu kurumlar 

çalışmalarını koordinasyon içerisinde yürütmektedirler. Su kaynaklarının yönetimini 

ilgilendiren planlama ve uygulama aşamalarında daha küçük koordinasyon ekiplerinin varlığı 

elde edilecek sonuçların daha verimli olmasını sağlayacaktır. İlgili projeye ait komisyonda 

hafızalı yönetimin unsurlarının bulunması ayrıca geleceğe dönük önemli bir adımdır. 

Görevlendirilecek komisyonlar temel olarak “zaman-mekan-miktar” sorularına cevap 

bulmaya çalışacaktır. Bu soruların daha doğru değerlendirilebilmesi biraz da mühendislik 

hizmetlerinde ulaşılacak başarıya bağlıdır. 

Bir ülkenin ekonomik gelişmişliğinin en önemli göstergesi, kişi başına düşen 

gelirlerinin yüksekliği ile ölçülendirilir. Günümüzde artan dünya nüfusuna karşılık giderek 

kıtlaşacak kaynakların en verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması mecburiyetini de 

beraberinde getirmektedir.  

Su ve toprak kaynaklarının kısıtlı olduğu ülkemizde söz konusu kaynakların tamamı 

henüz ekonomiye kazandırılamamıştır.  Bu konuda faaliyet göstermekte olan Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi 

ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabii özel bütçeli yatırımcı bir 

kuruluştur. 

DSİ Genel Müdürlüğü 6200 Sayılı Kanun’la 18 Aralık 1953 tarihinde kurulmuş ve 

1954 yılında teşkilatlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini; 6200, 167 ve 1053 Sayılı 

Kanunlara göre yürütür. Bir kamu kuruluşu olarak kendine verilen; taşkın koruma, sulu ziraati 

yaygınlaştırma, hidroelektrik enerji üretme ve büyük şehirlere içme suyu temini yanı sıra 
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Belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerine de içme suyu temini gayelerini etkin bir şekilde 

yerine getirebilmesi bakımından, söz konusu dört maksadın ortak noktası olan baraj 

çalışmaları konusunda öncelikli faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sebeple DSİ Genel 

Müdürlüğü ülkemizde barajlar yapan bir kuruluş olarak bilinir. Aynı zamanda ülkemizdeki su 

kaynaklarını, çeşitli kullanım amaçlarına göre tahsis eden otorite kuruluştur. 

 

 

15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlıklara 

Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) ile Tarım ve Orman Bakanlığına 

bağlanmıştır.  

 

3.3. SU KAYNAKLARI PLANLAMA ÇALIŞMALARININ ADIMLARI 

Son yıllarda artan nüfus ve azalan kaynaklar, küresel iklim değişikliği gibi etkilerini 

giderek artıran etkenler karşısında, kaynakların yanlış kullanılmasını önlemek, ihtiyaç anında 

ve ihtiyaç duyulduğu kadar kısmını kullanmak, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir halde 

optimum yararı sağlayacak şekilde planlama yapılmasını gerektirmektedir.  

DSİ Genel Müdürlüğünce su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi planlaması üç 

aşamada gerçekleştirilmektedir. Söz konusu çalışmalar Ön İnceleme, Master Plan (ana plan) 

ve Fizibilite (yapılabilirlik) yani planlama çalışmalarıdır. Bir projenin geliştirilebilmesi için 

fizibilite (planlama) çalışması muhakkak suretle yapılması gereken bir çalışmadır.  

 

3.3.1 Ön İnceleme (İstikşaf) Çalışmaları 

Bu çalışmalar genellikle havza çapında ve havzanın potansiyelini tanımak için 

yapılırsa da, havza istikşafında yer almayan ve proje fikri sonradan geliştirilen münferit bir 

ünite için de hazırlanabilirler.  

Bu maksatla önce havza içindeki toprak kaynaklarının miktarlarıyla özellikleri, bu 

topraklarda yetiştirilen ve yetiştirilebilecek bitkiler, pazar durumları, havza içinde ve 

civarındaki yerleşim yerleri, buradaki toplulukların ve endüstri tesislerinin su ihtiyaçları ile 

ilgili bilgiler derlenir. İklim ve akarsuyun hidrolojisine ait veriler belirlenir. İhtiyaçların ilerde 

nasıl gelişeceğine yönelik projeksiyonlar hazırlanır ve gelecekteki olası talepler, su stresi 
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yaşaması muhtemel ihtiyaçlar belirlenmeye çalışılır. Bu ihtiyaçların karşılanması için 

planlama yapılırken tesisin taşkın koruma ihtiyacı ve enerji üretimi potansiyeli de ayrıca ele 

alınır. 

Daha sonra da büroda haritalar üzerinde ihtiyaçların karşılanması için yapılması 

gerekli tesislere ait yerler belirlenerek boyutları saptanır. Maliyetler yaklaşık olarak hesaplanır 

ve kamulaştırma, sondaj gibi ileri aşama çalışmalarına başlanmadan yaklaşık değerler 

kullanılarak proje ekonomileri belirlenir. Alternatifler içinden ileri aşamada ele alınması 

uygun görülenler için tavsiyelerde bulunulur.  

Yapılan bu çalışmalar bir sonraki aşama olan planlama aşamasında yapılacak 

çalışmalara ışık tutacaktır. Kısaca her projenin DSİ Genel Müdürlüğü standardında bir nevi 

swot (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler –GZFT) analizi bu kapsamda 

hazırlanmış olur.  

Havza bazlı master plan kapsamında etüt edilmiş veya daha sonra değişen teknik ve 

ekonomik şartlara göre bağımsız olarak geliştirilmiş ön inceleme aşamasında çok fazla detaya 

inilmeksizin yapılan teknik ve ekonomik yapılabilirlik tespitinde olumlu çıkan projeler harita, 

sondaj ve doğal yapı malzemeleri etütleri ile kamulaştırma vb. detay çalışmaların yapılacağı 

planlama aşamasına bir altlık teşkil edecektir.  

Planlama sürecinin ilk aşamasını teşkil eden istikşaf çalışmalarında çok kapsamlı ve 

detaylı veri toplama ve etüt faaliyetlerine girilmez. Bu aşamada: 

 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar temin edilir, 

 Yüzeysel gözlemlere dayalı bazen muayene çukur ve hendekleri açılarak elde edilen 

jeolojik bilgiler toparlanır. Çok ender olmakla beraber zorunluluk halinde tesis 

yerlerinde pilot sondaj yaptırılabilir, 

 Yüzeysel gözlemlere dayalı incelemeler sonucunda seçilen tesis yerleri, malzeme 

sahaları ve malzeme potansiyeli, tesislere olan uzaklık vb. hususlar belirlenir, 

 Toprak kaynaklarını belirlemek için laboratuvar çalışmalarına girilmeksizin varsa DSİ 

etütlerinden yoksa önceki tarihlerde mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 

hazırlanmış etüt çalışmalarından yararlanılarak arazi sınıflandırma ve drenaj etütleri 

yapılır, (bu çalışmalar %75 sıhhatle gerçekleştirilebilmektedir), 

 Sulama suyu analizleri için genel jeolojik yapı ve yeraltı suyu kalite araştırması 

yakınlarda geliştirilmiş veya etüt edilmiş projeler varsa değerlendirilir, 
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 Su temini, değişik maksatlı su ihtiyaçları ve öngörülecek tesisler ile inşaat 

aşamasındaki geçici tesislerin taşkın risklerinin belirlenmesi amacıyla, asgari 

yeterlilikte bir gözlem periyodunu kapsayan veya sentetik yöntemlerle yapılan proje 

hidrolojisi çalışmaları yapılır,  

 Proje kapsamındaki tesislerin (gövde tipi, dolusavak, derivasyon ve sulama, içme suyu 

şebekeleri vb.) bazı kabullere dayalı olarak ve detay çalışmaları içermeden çıkarılan 

metrajlara göre bulunan keşif maliyetleri belirlenir- proje faydalarının belirlenmesi 

amacıyla,  

 Proje ile hedeflenen amaçlara ait kapsamlı bir anket ve araştırma yapmaksızın 

derlenen istatiksel veriler kullanılarak tarımsal ekonomi etütleri yapılır, 

 İçme ve kullanma suyu ihtiyaçları ile nüfus hareketlerinin belirlenmesi için birkaç 

metot kullanılarak projeksiyonlar geliştirilerek olası ihtiyaçlar tespit edilir, 

 Proje alanının taşkın durumu değerlendirilerek taşkın koruma tesisine ihtiyaç durumu 

ortaya koyulur, 

 Bununla birlikte içmesuyu, sulama ve taşkın koruma amaçları öncelikli olmak ile 

birlikte enerji üretimi potansiyeli de irdelenir. 

Bu aşama için yeterli sayılacak yukarıda belirtilen ve benzeri veriler ile en ekonomik 

ve teknik yönden yapılabilir proje alternatifleri geliştirilir. Şayet karar verilemeyecek tesisler 

için veri yetersizliği söz konusu olur ise (zemin taşıma gücü, malzeme kalitesi ve malzeme 

sahalarına dair veriler vb.) alternatifler ekonomik ve teknik yapılabilirliklerine göre sıralanır, 

nihai karar planlama aşamasında verilebilir. 

 

3.3.2 Master Plan (Ana Plan) Çalışmaları: 

Master plan kavramı daha geniş bir alanda yapılan kapsamlı çalışmaları, veri temini ve 

değerlendirmeleri içeren çalışmalardır. Son yıllarda DSİ Genel Müdürlüğünce hazırlatılan 

Akarsu Nehir Havzalarına ait master plan çalışmaları ile ilk yaklaşım açısından benzerlik 

taşısa dahi fizibilite amaçlı master planlar havza master planlarından daha detaylı veri temini 

ve değerlendirmeleri içermeleri açısından ayrılmaktadır.   

Bu bağlamda master plan çalışmaları bir akarsu kolunda veya havzanın tamamında 

yapılan, mevcut ve yapılacak (mutasavver) tüm tesislerin dikkate alındığı bütüncül bir 

çalışmayı kapsar. Çalışmalar esnasında diğer kurum ve kuruluşlarca geliştirilmiş, 
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geliştirilmekte olan ve işletmedeki tesisler de dikkate alınmalı, bir mevcut durum ve gelecek 

süreçler için su ve toprak potansiyeli çalışması yapılmalıdır.  

Ancak master plan çalışmalarının büyük bir havza çapında yapılması, hem güçlükler 

taşıdığından, hem de uygulama programlarının uzun periyotları kapsaması nedeniyle ileride 

yeni verilerin ışığı altında revizyona ihtiyaç duyulacağından, bir bakıma gereksiz görülebilir. 

Bu düşünce günümüze kadar memba şartlarına bakılarak yapılmış çalışmalar için bir nebze 

haklılık taşısa dahi, su zengini olmayan ve sürekli bir nüfus artış grafiği çizen, tarıma müsait 

alanların ve yağışların bölgeler arasında hatta bir nehir havzasının alt havzalarında dahi 

değişiklik görülen ülkemizde, artık hem memba hem mansap şartlarına bağlı planlama 

yapılması gerekliliğini de beraberinde getirmektedir.  

Bu nedenle master plan çalışmalarının önemi giderek artmaktadır. Sonuç olarak 

suyolları üzerinde çoklu tesis ve projelerin bulunması halinde bir Master Plan hazırlanması ve 

bu planda teklif edilen yeni projelerin, mevcut projelerden rehabilitasyona ihtiyaç 

duyulanların, hatta alt havzalar veya komşu havzalar arasında su transferlerinin dahi etüt 

edilmesi, önerilen tesisler için ön inceleme ve akabinde münferiden planlama aşamasında 

çalışmalar yapılması uygun olmaktadır. 

Master Plan aşamasındaki çalışmaların mutlaka havza çapında yapılması gerekmez. 

Bazen birden fazla projenin birbiri ile yakın fiziki ilişki içinde bulunduğu durumlar söz 

konusu olmaktadır. Ardışık sulama veya içme suyu temin projeleri, enerji projeleri vb. 

durumlarda bu formülasyonlarda yer alan projelerden veya proje ünitelerinden bir tanesinin 

ortadan kalkması, yeni bir amacın eklenmesi durumunda diğer projelerin birbiri ile ilişkilerini 

daha iyi belirlemeden veya grup içindeki projelerin yapılabilirliğini ortaya çıkarmadan 

planlama çalışmalarına geçilmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür durumlarda yapılan 

çalışmalar da Master Plan çalışmaları olarak ifade edilmektedir. Bu aşamada kullanılan veri 

ve etüt çalışmalarının istikşaf aşamasındakilere kıyasla daha ileri seviyede detaylı ve hassas 

olmaları gerekmektedir. Veri ve etüt imkânlarının yeterli düzeyde olması halinde istikşaf 

çalışmalarına gerek görülmeden Master Plan aşaması kapsamında çalışmalar yapılabilir.  

Master Plan aşamasında teknik ve ekonomik yapılabilirliğe sahip olduğu ortaya konan 

projeler, bir program dahilinde planlama aşaması çalışmalarına konu teşkil ederler. Bu konuda 

örnek vermek gerekirse bir suyolu üzerinde önceki yıllarda işletmeye alınmış sulama ve içme 

suyu temin amaçlı tesisler varken, birkaç yan dere ve değerlendirilmeyen, mansap su hakları 
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oluşmamış su kaynaklarının derivasyonu sayesinde, sulama suyu temininde yetersizlikler 

yaşanan bir kısım tarım alanına, yeni bir depolama yapmak suretiyle su getirilmesi master 

plan çalışması olarak düşünülebilir.  

Daha önceki yıllarda etüt edilmesine rağmen jeolojik yönden sorunlarla karşılaşılarak 

iptal edilmiş projeler, gelişen teknolojiye bağlı olarak yapılabilir bir hale gelmiş olabilir. 

Master plan çalışmaları kapsamında su ve toprak potansiyelinin değerlendirilmesi adına söz 

konusu durumlarda da detaylı çalışma yapılarak projeler hayata geçirilebilir. Bu konuda son 

yıllarda sızdırmazlık tedbirleri kapsamında kullanılacak geotekstil ve membran malzemelerin 

yaygınlaşması, uluslararası firmaların rekabeti sonucunda ve yerli üreticilerin sayısının 

artmasına bağlı olarak ekonomik hale gelmeleri sonucunda önceki yıllarda su tutma 

problemleri bulunduğu için bekletilen birçok projenin yeniden etüt edilmesi örnek verilebilir.    

Büyük nehir havzaları ve kapalı havzalara yönelik DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan Havza Master Planları da master plan ile karıştırılmamalıdır. Çünkü havza master 

planlarında 1/100 000 ve birleştirilmiş 1/25 000 ölçekli harita topluluklarıyla bir nehir 

havzasının yan kolları veya daha küçük havzaya sahip akarsuları da içeren çalışmalar 

yapılmakta olup master plan kadar detaylı olmamaktadır.   

Planlama çalışmalarının nehir havzaları boyutunda yapılması çalışma alanının 

değişken özellikleri (iklim, su ve toprak kaynakları vb.) nedeniyle oldukça güçtür ve zaman 

almaktadır. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarca önceki yıllarda işletmeye alınmış, inşaat 

aşamasında tesisler olabilir. Bu nedenle su ve toprak potansiyelinin, ileri yıllarda olası nüfus 

artışlarını ve tüketimleri de dikkate alarak gözden geçirilmesi, revize çalışmaların yapılması 

gerekecektir. Bu nedenle havza planlamasının gözden geçirilmesi ile ilgili genel plan (mastar 

plan) hazırlanır.  Ana planda önerilen projeler ihtiyaç duyulması halinde grup halinde veya 

teker teker fizibilite aşamasında incelebilmektedir. Özellikle büyük nehir havzalarında 

inceleme alanının daraltılması amacıyla önemli yan kollar ve suyolları yağış havzaları dikkate 

alınarak alt havzalara hatta alt havzalar da daha küçük alt havzalara ayrılabilir. 

Bu çalışmalar kapsamında nehir havzalarının su ve toprak sınıflandırmaları, bütçeleri, 

mevcut durumda su ve toprak kullanımları, nüfus yoğunlukları, içme suyu kaynakları ve 

tahsisler gibi hususlar belirlenir. Projeli durum için hedef bir yıl belirlenir, bu süre 35-50 yıl 

arasında değişiklik göstermektedir. Hedef yıl için nüfus projeksiyonları, su tüketimleri, arazi 

kullanımları ve değerlendirme ihtimali olan su ve toprak kaynaklarına ait teknik ve ekonomik 
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yönden geliştirilmesi muhtemel projeler belirlenir. Alt havzalar bazında ve sonrasında bu 

çalışmalar yapılarak havzanın genel potansiyeli projeli ve mevcut durum için belirlenir. 

İhtiyaç duyulması halinde komşu havzalara su aktarılması alternatifleri de etüt edilir. Ancak 

öncelik mevcut su havzasında alt havzalar arasında su aktarılması hususunun yerine 

getirilmesidir. Havza sınırları içerisinde su potansiyelinin kullanılamayacak olması 

durumunda diğer havzalara aktarılması düşünülmelidir.  

3.3.3 Planlama (Fizibilite) Çalışmaları  

Master plan ve ön inceleme aşamasını genel olarak planlama çalışması takip 

etmektedir. Planlama aşamasında belirlenen su ve toprak potansiyelini teknik ve ekonomik 

olarak en iyi çözüme kavuşturacak alternatif projeler hazırlanır.  

Bu amaçla alternatifler halinde aynı amaçları karşılayacak şekilde tasarımlar 

yapılmalıdır. Su tüketimleri ve ihtiyaçlar ile su potansiyeli, toprak potansiyeli, tesis yerleri, 

iletim hatları ve sulama ile içme suyu şebeke hatları, ihtiyaç duyulması halinde pompaj tesis 

yerleri ve kapasiteleri, sanat yapıları, yol ve farklı kurumlara ait tesislerin relokasyon 

ihtiyaçları, malzeme sahaları ve doğal yapı gereçlerinin uygunlukları deneyleri tamamlanır. 

Planlama mühendisinin tasarımına bağlı olarak kamulaştırma giderleri ve tüm tesislerin 

metraj ve keşifleri hazırlanır.  

Projenin amaçlarına uygun olarak giderleri ve tüm gelirleri de hesaplanır. Projenin 

yapım süresi ve ekonomik işletme süresi olan 50 yıllık süre eklenmiş halde tüm ekonomik ve 

mali analizler hesaplanır.  

Bu aşamada 1/1000 ölçekli detay haritalar, sondaj çalışmaları ve tüm jeoteknik 

çalışmalar tamamlanarak olası bütün alternatifler incelenerek en iyileşme çalışması yapılır. 

Planlama mühendisi bu alternatifler içinden teknik ve ekonomik olarak yapılabilirliği en 

yüksek projeyi önerir.  

Sınır aşan sularla ilgili olarak yapılacak çalışmalarda uluslararası anlaşmalara dikkat 

edilmelidir. Nihai karar konusunda ülke çıkarları ve güvenliği muhakkak suretle göz önünde 

bulundurulmalıdır.   

Planlama çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilgiler şunlardır; 

 Rezervuar alanı için 1/5000 veya 1/2000, depolama tesisleri için 1/1000 ölçekli 

haritalar, 

 1/1000 ölçekli harita üzerine işlenmiş baraj yeri yüzey jeolojileri, sondaj, galeri, çukur 
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ve hendek açılarak belirlenen jeolojik kesitler, formasyonların fiziksel özellikleri ve 

hidrojeolojik bilgiler, 

 Doğal yapı gereçlerini laboratuvar deneyleri de yapmak suretiyle cins, yer ve miktar 

olarak belirleyen araştırma sonuçları, 

 Toprak kaynaklarının yeri, derinliği, fiziksel ve kimyasal yapısı, drenaj kabiliyeti, 

erozyona mukavemeti yönlerinden niteliklerini belirleyen uzun süreli arazi 

araştırmaları ve gözlemleri ile toprak numuneleri üzerinde yapılan laboratuvar 

deneylerine dayalı % 90 doğruluk derecesinde arazi sınıflandırma ve drenaj etütleri, 

 Proje sahasındaki sosyal yapıyı, insan kaynağının nitelik ve niceliğini projeli koşullara 

adaptasyon kabiliyetini, ekonomik ve idari yapının projeye yönelik etkilerini, projeli 

ve projesiz koşullardaki bitki desenlerini ve su ihtiyaçlarını, gelir durumlarını, pazar 

araştırmalarını içeren tarımsal ekonomi etütleri, 

 Sulama suyu kalitesi etüt ve deneyleri, 

 İçme ve kullanma, sanayi suyu temini için ihtiyaçların belirlenmesine yönelik nüfus 

projeksiyonları ve nüfus tahminleri, 

 Taşkın koruma durumuna ilişkin geçmiş yıllara ait taşkın verileri eğer taşkın koruma 

amacının olması gerekiyorsa harita alımları, kesitler ve taşkın hesapları, 

 Proje ile öngörülecek su yapılarının ekonomisi ve stabilite şartlarının sağlanması 

yönünden yeterli görülecek periyotları kapsayan su temini verilerini, katastrofal ve 

muhtelif tekerrürlü taşkın hesaplarını, kesin olarak belirlenen ihtiyaçlara göre yapılan 

detaylı işletme çalışmalarını içeren proje hidrolojisi çalışmaları, 

 Projenin her maksadına ilişkin detaylı ihtiyaç ve talep tahmin etütleri, 

 Mevcut ya da temini mümkün teknolojilerin projeye tatbik kabiliyetlerine yönelik 

çalışmalar. 

Gelişen teknolojiye bağlı olarak mühendislik faaliyetleri ve proje çalışmaları mümkün 

olduğunca kısa sürede tamamlanarak en optimum fayda sağlanmalıdır. 

 

3.3.4 Teknik Değerlendirme Raporu  

Özellikle, özel sektör tarafından yürütülen ve finans kuruluşları tarafından finanse 

edilen su kaynakları yatırımlarının, yatırım öncesi ve/veya yatırım döneminde, projenin ilk 
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fizibilite çalışmalarından yatırıma geçeceği süreç içerisinde yapılan çalışmaların bağımsız 

üçüncü bir göz tarafından değerlendirilerek; 

 Planlama ve proje kriterlerinin, yapılan çalışmaların uygunluğunun tespit edilmesi, 

 Güncel hidrolojik veriler ışığında projenin su potansiyelinin yeniden tespiti, 

 Olası proje değişikliklerinin, güncel veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi, 

 Planlama ve proje çalışmalarında öngörülmeyen jeolojik, çevresel, sosyal ve diğer 

etkenlerin proje üzerindeki etkileri ve risklerinin değerlendirilmesi 

 Projenin yatırıma geçebilmesi için gerekli her türlü izin, onay ve ruhsatın yerinde ve 

uygun olduğunun tespiti, 

 Güncel piyasa fiyatları ile projenin yatırım bedeli, gelir ve giderlerinin tekrar ele 

alınarak projenin ekonomik ve mali analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve buna 

bağlı olarak projenin nihai durumdaki yapılabilirliğinin ortaya konması, 

amacı ile yapılan çalışmalar Teknik Değerlendirme Çalışmaları olarak adlandırılmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde uygulanan bir raporlama metodu olmayıp özel 

sektör yatırımlarına kredi sağlayacak kuruluşların izlediği bir metot olarak bilinmektedir.   

 

3.4. PLANLAMA ÇALIŞMALARINA AİT İLKELER 

Planlama çalışmaları esnasında suyun zararlı etkilerinin giderilmesi, suyun kalite ve 

miktarının korunması ve en faydalı biçimde yararlanılması esas alınmak üzere, su kaynağının 

zarar vermesinin söz konusu olduğu durumlarda taşkın kontrolü, kalite kontrolü vb. hususlara 

dikkat edilmelidir.  

Su kaynağından fayda temin edilmesi durumunda ise sulama suyu, içme-kullanma ve 

sanayi suyu temini, enerji üretimi, su yolu ulaşımı, su ürünleri üretimi, rekreasyon vb. amaçlar 

dikkate alınmalı, su kaynağının birden çok amaçlı kullanımı da dahil olmak üzere 

projelendirilmelidir. Yapılacak çalışmalar esnasında çevresel ve ekonomik yönden 

sürdürülebilirlik özelliklerine dikkat edilmelidir.  

 

3.4.1 Suyun Zararlarının Giderilmesi İle İlgili İlkeler 

Taşkın kontrol amaçlı çalışmalarda sırası ile insan yaşamının, arazilerin ve tesislerin 

taşkından korunması ile hizmetlerde olası aksamaların önlenmesi esastır. Mal, arazi ve 

hizmetlerin korunmasına yönelik tesislerin boyutlandırılmasında ekonomik analiz yapılmalı, 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Grubu 

Çalışma Belgesi 
89 

 

ancak insan sağlığı ve yaşamının tehdit altında olması durumunda proje ekonomisi 

aranmamalıdır.  

 

3.4.2 Suyun Koruması İle İlgili İlkeler 

Su kaynağının doğal koşullarda veya su kullanmaya yönelik tesisler yapımı ile sızma, 

buharlaşma gibi yollarla kaybına ekonomik sınırlar içerisinde engel olunmalıdır. Ekonomik 

sınırlar içinde kalınmak koşulu ile yukarı havza kontrol tesisleri ile suyun yerinde tutulması 

ve zararlarının önlenmesi dikkate alınmalıdır. Ancak bu konuda da doğa koruma, insan 

yaşamını koruma gibi doğrudan faydalar ile ekonomik olmayan, fakat sosyal etkileri ve 

dolaylı faydaları göz önüne alınarak ekonomi aranmadan su ve toprak kaynağını korumak için 

tesisler planlanabilir. 

 

3.4.3 Suyun Kullanılması İle İlgili İlkeler 

Suyun kullanımında öncelik sırası 10.12.2019 tarih ve 30974 sayılı “Su Tahsisleri 

Hakkında Yönetmelik” Madde 7’de;  

(1) Suyun miktarı, kalitesi, havzanın özelliği, zorunlu ihtiyaçlar ve şartlar başka 

türlü bir çözüm yolu gerektirmedikçe, su kaynaklarının kullanım amaçlarında aşağıdaki 

öncelik sırası uygulanır: 

a) İçme ve kullanma suyu ihtiyacı. 

b) Çevresel su ihtiyacı. 

c) Tarımsal sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği. 

ç) Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları. 

d) Ticari, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları. 

(2) Su kaynağının yeterli olması halinde, havza planları çerçevesinde kaynağın 

birden fazla amaçla kullanımına öncelik sırası gözetilerek izin verilebilir. 

şeklinde belirlenmiştir. 

Suyun kullanılması öncelikleri membadan mansaba doğru belirlenmelidir. Öncelik 

membadaki kullanımlarda olmalıdır.  

Su kaynağı kullanılması esnasında mevcut su kaynağını bir amaca tahsis ederken 

başka önemli bir amaç için kullanılmasına engel olmamalıdır. Öncelikle çok amaçlı projeler 

planlanmalıdır.  
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Su kaynağının potansiyel olarak yetersiz kalması durumunda sulama suyu temininde 

kısıntılı sulama işletmesi yapılarak maksimum fayda sağlanmalıdır.  

Yeraltı suyu kullanımında öncelikle yeraltı suyunun kaynak veriminden daha fazla 

çekim yapılmamalı, dengeli bir şekilde çekilmesi düşünülmelidir. Ancak, yüzey suyu ile 

birlikte düşünülmesini gerektiren durumlarda ekonomik şartlara göre değişik düzende çekim 

yapılmalıdır.  

Suyun hidroelektrik enerji üretilmesinde kullanılması halinde en büyük net faydayı 

sağlayan tesis boyutunu seçmek esastır. Ancak, söz konusu su kaynağından içme-kullanma 

suyu ihtiyacının karşılanması veya sulama suyu temini ile çakışma söz konusu ise öncelik 

içme suyu ve sonrasında sulama suyu tahsisi göz önüne alınarak olanaklar ölçüsünde 

enerjiden yararlanmayı öngören bir plan hazırlanmalıdır. 

Proje planlamasında, projenin elverdiği ölçüde su ürünleri üretimi ve gezinti yerleri 

tesisi amaçlarına da hizmet etmesini göz önüne alınabilir. Ancak içme suyu temin amaçlı 

projelerde mutlak koruma sahası içinde rekreasyona izin verilmemeli, ayrıca doğrudan göl 

alanında su ürünleri yetiştiriciliği göl alanının büyüklüğü ve su kirliliği ile ilgili 

yönetmeliklere göre belirlenmelidir.  

DSİ Genel Müdürlüğünce geliştirilen projelerde hayvancılık gelirleri dikkate alınmaz.  

Çok amaçlı tesislerin planlanması durumunda (sulama, enerji, taşkın kontrolü, içme ve 

kullanma suyu vb.) geri ödemeye esas maliyet bölüştürme hesaplaması yapılmalıdır.  

 

3.4.4 Su Kaynakları Geliştirme Projeleri Planlama Çalışmaları İle İlgili İdari 

İlkeler 

Su kullanılması ile doğrudan ilgili etütler ile dolaylı olarak ilgili etütler eğer bu başka 

kuruluşça yapılmıyorsa, planlamayı yapan kurumca bizzat gerçekleştirilmelidir. Örneğin 1053 

sayılı yasaya göre DSİ tüm belediyelerin nüfusuna bakmaksızın, içme ve kullanma suyu 

temini amaçlı projelerini geliştirmek ve uygulamakla yükümlüdür. Ancak belediyeler 

projeleri kendi imkanları ile yapabileceklerdir. Burada DSİ’nin su yapıları konusundaki 

tecrübelerinden dolayı öncelik DSİ Genel Müdürlüğünde olmalıdır.  

Su ve toprak kaynağı geliştirilmesi ile ilgili etüt yapan diğer kuruluşlarla işbirliği 

yapılmalı, başka kuruluşlarca yapılan etütler temin edilmeli, olanaklar ölçüşünde etütlerde 

çakışma-girişim önlenmelidir. 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Grubu 

Çalışma Belgesi 
91 

 

 

3.4.5 Planlama Aşamasında İlgili Yasa ve Düzenlemelerin Dikkate Alınması  

Su ve toprak kaynaklarından sağlanan faydayı en etkin şekilde planlamanın ana hedefi 

olduğuna göre bu kaynağın kullanılması ile ilgili her türlü amaç ve ilgili diğer kaynakların 

etüdü söz konusu olacaktır. Alternatiflerin kıyaslanmasının da etkisi oranında yasal 

zorunluluklar ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır. 

Bu düzenlemelere ilişkin olarak;  

Suyun ve toprak kaynağının kullanılma amacına yönelik düzenlemeler,  

Su hakları,  

Kamulaştırma yasası,  

Yeraltı suyu kullanımı ile ilgili düzenlemeler,  

Halk-devlet ilişkisi,  

Diğer devletlerle ortak projelerde mevcut anlaşmalar ve devlet politikası,  

İşletme ve geri ödeme koşulları ve esasları,  

Tesisin inşa yetkisi gibi konular örnek olarak verilebilir.  

Su ve toprak kaynağı geliştirilmesinde en uygun kullanılmayı sağlamak için 

gerekiyorsa yasa ve düzenleme değişikliği önerilmelidir. 

 

3.4.6 Formülasyon Belirlenmesi İlkeleri 

Fiziki ve ekonomik koşullar ile ihtiyaçlar, sorunlar, imkanlar ve kaynaklar dikkate 

alınarak,  hizmet alanı ve kaynağın kullanılma amacı, imkan oranında başlangıçta 

belirlenmelidir. 

Formülasyon belirlenmesi sırasında hizmet alanında ve amaçlarda gerekli 

düzenlemeleri yaparak diğer alanlar ve amaçlarla en iyi bağlantı sağlanmalıdır. 

Hizmet alanı içinde ihtiyaç ve problemlere çözüm getirecek çeşitli alternatifler 

tasarlanmalı,  teknik ve ekonomik bakımdan en uygun, işletilmesi en kolay ve kendini en iyi 

ödeyebilen plan seçilmelidir. 

Su kaynağı kullanımında buharlaşma, sızma ve su kalitesi bozulmasının önlenmesi 

durumları da su kaynağı alternatifi olarak düşünülmeli ve karşılaştırmaya dahil edilmelidir. 
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3.4.7. Formülasyon Belirlenmesinde Ekonomik İlkeler 

Belirlenen formülasyonda projenin fayda-masraf oranı (rantabilite) 1 değerinden 

büyük olmalı, ayrıca projenin her bir ünitesinin veya amacının rantabilitesi de 1 değerinden 

büyük olmalıdır.  

Alternatiflerin karşılaştırılmasında faydaların eşit olması durumunda en büyük 

rantabiliteyi veren, faydaların farklı olması durumunda ise en büyük net faydayı (fayda—

masraf farkı) veren formülasyon seçilmelidir, 

Proje üniteleri boyutlandırılmasında ölçülebilir doğrudan faydalar kullanılmalıdır. 

Proje rantabilitesinin bulunmasında imkânlar oranında dolaylı faydalar dikkate alınabilir. 

Direkt faydalarının hesabı güç olan enerji üretimi veya içme-kullanma suyu temini 

gibi projelerde fayda hesabında aynı hizmeti ve faydayı sağlayan diğer ikinci en ekonomik 

alternatif projenin aynı esaslara göre bulunmuş maliyeti esas alınır. 

Sulama, arazi ve tesislerin taşkından korunması, enerji üretimi ve diğer ekonomik 

değeri olan projelerde, formülasyon ekonomik analiz prensipleri ile belirlenmeli, ancak insan 

sağlığı, içme suyu temini, pis suların kontrolü gibi kamu hizmeti niteliğinde olan projelerde 

ekonomik analiz değil, sorunu çözmede veya ihtiyacı sağlamada en ucuz alternatifin seçimi 

ile formülasyon belirlenmelidir. 

3.4.8. Mali Analiz ve Geri Ödeme İlkeleri 

 Projenin bütün amaçlarının toplam geri ödeme gücü en az toplam yıllık gidere eşit 

olmalıdır. 

 Her amacın ödeme gücü en az o amacın işletme ve bakım masrafları kadar olmalıdır. 

 Sulama, enerji, endüstri ve kullanma suyu temini ve bazı durumlar hariç içme suyu 

temini projeleri gibi ekonomik getirisi olan bütün projeler geri ödenmelidir. 

 Taşkın kontrolü tesisleri doğrudan doğruya geri ödenmez. Ulusal ekonomiye sağlanan 

faydalar ve veriler yoluyla ödeneceği varsayılır. 

 Doğrudan doğruya drenaj, kurutma, nehir ulaşımı, su ürünleri üretimi vb. gibi 

amaçlara hizmet etmek üzere inşa edilecek tesislerin masrafları, bunlardan 

yararlanacaklar tarafından belirlenecek ölçülerle geri ödenmelidir. 

 Projenin esas amaçları yanında kendiliğinden yaratılan nehir ulaşımı ve gezinti yerleri 

tesisi, balıkçılık vb. gibi hizmetlerin geri ödenmesi söz konusu olamaz. 

 Geri ödemeye esas olacak miktar, projeye yapılan fiili yatırıma ek olarak etüt, proje ve 
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işletme, bakım ve yenileme masraflarını kapsar. 

 Projenin inşaatının tamamlanması ile tam faydaya geçişi arasındaki zamanda bir geri 

ödemesiz dönem düşünülebilir. Ancak ödemesiz dönemin borçları faizleri ile birlikte 

ileri yıllara aktarılmalı, ilke olarak her proje yatırımını geri ödemelidir. 

 Sulama projelerinde, sulama bedelinin tüketilen miktar üzerinde tahakkuk ettirilmesi 

doğaldır. Ancak sulama projelerinden, su miktarı yeterli olanlarda işletmeyi ucuz 

kılmak için ürün cinsi ve arazi sınıfı ödemeye esas alınabilir. 

3.5. SU VE TOPRAK KAYNAKLARI PROJELERİNİN PLANLANMASINDA 

DSİ UYGULAMASI 

3.5.1. Genel 

Önceki bölümlerde izah edildiği üzere ulusal (makro) ve sektörel düzeyde hazırlanan 

planlamaların ülkemizin DSİ Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda esas olmuştur.  

Yani DSİ Genel Müdürlüğü planlama çalışmalarında proje bazında plan geliştiren bir 

metot kullanmaktadır. Bu bağlamda proje bazında yapılan çalışmalarda mümkün olduğunca 

her projenin özelinde detaylı veri temini yapılmakta, tüm detaylara dikkat edilmekte ve 

projenin geliştirilmesinde hedeflenen amaçlara (faydalara) ulaşılacak çeşitli teknik, ekonomik 

ve sürdürülebilir alternatif çözümler incelenmekte ve en doğru projenin tasarlanması 

hedeflenmektedir.  

Bu amaçla projelerin planlanması aşamasında veri toplama faaliyetleri, etütler ve 

araştırmalar yapılması, mevcut kaynaklar ve ihtiyaçların belirlenmesi suretiyle alternatifler 

geliştirilmesi planlama çalışmalarının özünü teşkil etmektedir.  

Planlama çalışmaları sonucunda önerilen projeye milli bütçeden yapılacak yatırımın 

en az yük ile en fazla faydayı sağlayacak hale getirilmesi ve en iyileşme yada yaygın ifadeyle 

optimizasyon yapılması, diğer tüm alternatiflerin sıralanarak içerindeki en avantajlı seçeneğin 

belirlenmesi gerekmektedir.  

Gerekli mühendislik çalışmaları yapılarak maksimum faydayı sağlayacak tasarım 

yapılırken, iş ve yatırım programı, istihdam hacimleri, ekonomik göstergeler ve geri ödeme 

koşulları belirlenmektedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda tasarlanan projenin sıklıkla 

bahsedildiği üzere teknik ve ekonomik yapılabilirliği en öne çıkmış seçenek olmasına dikkat 

edilmektedir.  
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Bilindiği üzere alternatifi olan projeler planlama çalışması tam anlamıyla 

tamamlanmış sayılmazlar. Doğal olarak planlama mühendisleri planlama çalışmaları 

esnasında optimum çözümü sağlayacak şekilde tüm alternatifleri de etüt etmiş ve en azından 

gözden geçirerek raporlamasını yapmış olmalıdır.  

Dikkat edilecek olursa DSİ Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince yapılacak planlama 

çalışmaları çok farklı meslek disiplinlerinde eğitim almış mühendislerin ve yardımcı teknik 

elemanların çalışmalarıyla elde edilen veri ve etütler üzerinden geliştirilmektedir. Planlama 

çalışmalarının uzun süreler alması da farklı meslek disiplinlerinin saha ve kaynak araştırma 

çalışmalarının çok farklılıklar göstermesine bağlı olarak gelişen bir durumdur.  

Netice itibarı ile bir su ve toprak kaynağının planlanması çalışmalarında jeoteknik ve 

doğal yapı malzemesi etütlerinden, tarımsal ekonomi ve kamulaştırma, mansap su hakları ve 

su kullanımları etütlerine, hidrolojik verilerin temininden su potansiyelinin belirlenmesine, 

tarımsal arazilerin kullanımlarından drenaj etütlerine, harita alımlarından çevresel etki 

değerlendirme çalışmalarına kadar çok farklı alanlarda, farklı meslek disiplinlerinde birçok 

faaliyetin raporlanması suretiyle tamamlanması ve DSİ Genel Müdürlüğünün ilgili daire 

başkanlıklarınca da tasdik edilmesi gerekmektedir.  

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yatırım programına teklif edilecek olan projelerin 

planlanma aşamasında teknik, ekonomik ve çevresel düzenlemelere uygun sürdürülebilir 

projeler olarak hazırlanmasını, kuruluş bünyesinde oluşturulmuş birimler aracılığı ile veya 

özel sektöre ihale edilmesi suretiyle Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı 

koordinasyon ve denetiminde gerçekleştirmeye devam etmektedir.  

 

3.5.2. Planlamada Yöntem 

Su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan projelerde, projenin kendine has özelliklerine 

bağlı olarak iki veya üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar; 

a- İstikşaf (ön inceleme), 

b- Planlama, 

veya; 

a- İstikşaf (ön inceleme), 
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b- Master Plan  

c- Planlama, 

aşamalarından geçerek hazırlanmaktadır. Her aşamada yapılan çalışmalarda uygulanan 

mühendislik yaklaşımları ve yöntemler aynı olmakla beraber, farklılık sadece kullanılacak 

verilerin temininde sağlanan hassasiyet ve kapsamdan kaynaklanmaktadır.  

Sonuç olarak bütün aşamalarda en genel hatları ile aşağıda açıklanan Veri Toplama 

Çalışmaları başlığında izah edilen sıralamaya uyulması esas olarak DSİ Genel Müdürlüğü 

planlama faaliyetlerinde kabul edilmiş ve uygulanmaktadır.  

Veri Toplama Çalışmaları 

Planlama çalışmalarında veri toplama ve toplanan verilerin de sağlıklı olmasının 

sağlanması çok önemlidir. Eksik veya hatalı veriler ile yapılan planlama çalışması yatırımın 

gider ve gelirlerinde ciddi sapmalara sebebiyet verebilir.  

Örneğin, jeoteknik açıdan eksik inceleme ve yetersiz değerlendirme tesis yerlerinde 

değişikliklere, hatta can kayıplarına dahi yol açabilir. Dolusavak kazılarının şev değerlerinin 

hatalı tespiti, yamaç molozuna oturtulması vb. sebeplerle dolusavak stabilitesi bozulabilir. 

Aynı şey doğal yapı malzemeleri seçiminde eksik deneyler sonucunda ve malzeme sahaları ile 

potansiyelinin eksik değerlendirilmesi sonucunda dolgu tipi değişiklikleri mali açıdan yük 

getirebilir.  

Yine seçilecek dolgu tipine göre temel zeminin taşıma gücünün hatalı hesaplanması 

farklı oturmalara ve gövdenin stabilitesinin bozulmasına yol açabilir. Aynı şekilde tarımsal 

ekonomi çalışmalarında önerilen ürün deseninin rekabet şartlarına yenik düşmesi, su 

temininde hatalı ölçüm ve gözlemlere dayalı potansiyel hesap hataları tesisin boyutlarının 

büyük veya daha küçük yapılmasına, planlama mühendisinin hesapladığı faydaların 

sağlanamamasına yol açabilir.  

Proje bazında veri toplama çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ana 

başlıklar aşağıda izah edilmiştir.   

a) Nicelik ve nitelik yönünden kaynakların belirlenmesi 

 Su Kaynağı 

 Toprak kaynağı  

 İnsan kaynağı 
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b) İhtiyaç ve talepler 

 Sulama suyu ihtiyacı 

 İçme- kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı 

 Enerji pazarı ihtiyacı 

 Taşkın korumaya yönelik talepler 

 Su kirliliğinin önlenmesi  

 Rekreasyon yerleri,  

 Balıkçılık gibi müteferrik konulardaki ihtiyaçlar 

c) İmkanların belirlenmesi 

 Topoğrafik imkanlar (Harita çalışmaları) 

 Jeolojik imkanlar 

 İnşaat malzemesi imkanları 

 Teknik ve teknolojik imkanlar 

 

Formülasyon Belirleme Çalışmaları: 

a. Mevcut Kaynak, İmkan ve İhtiyaçlara Göre Proje Alternatiflerinin Belirlenmesi: 

Planlama çalışmalarının özünü teşkil eden çalışmalardır. Planlama çalışmalarında ana 

projeden beklenen faydaları sağlayacak farklı formülasyonları içeren alternatifler olabileceği 

dikkate alınmalıdır. Alternatif çalışmalar depolamalı ve depolamasız projeler, depolamalı 

durumda gövde tip değişiklikleri, farklı yüksekliklerde sağlanacak faydalar, dolusavak tipleri 

ve gövde yükseklik maliyetlerinin mukayesesi vb. durumları kapsayabilir.  

Çok amaçlı projelerde de maliyet bölüştürme çalışmaları esnasında her amaç için 

alternatif projeler geliştirilmelidir.  

Projelerin alternatif çalışmaları yapılırken sosyal, hukuki ve ekonomik kısıtlamalar 

muhakkak dikkate alınmalıdır. Kısıtlar çoğaldıkça alternatif proje geliştirme imkanlarının da 

azalacağı göz ardı edilmemelidir.  

b. Her Bir Alternatifteki Ünitelerin Fiziki Boyutlarının Belirlenmesi: 

Formülasyonu belirlenen proje alternatifleri kapsamında önerilen tesislere ait 

mühendislik çalışmaları sonucunda, bu tesislere ait karakteristikler ve fiziki boyutlar tespit 

edilir. Depolama tesisinin dolgu tipi, kret yüksekliği, şev eğimleri, derivasyon yapısı tipi ve 
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uzunluğu, dolusavak yapısı yeri ve tipi, sulama tipi ve şebeke alanı ile sanat yapıları vb.. bu 

bağlamda netleştirilir.  

c.  Yatırımın İnşaat Ve İşletme Dönemlerine Ait Giderlerin Hesaplanması: 

Planlama çalışmaları esnasında inşaat dönemi ve işletme aşamasında yapılması 

gereken harcamalara ait hesaplarda planlama mühendisi tarafından belirlenmektedir.  

 

1) İnşaat dönemindeki giderler 

Bu dönemde dört ana gider bulunur, 

- Tesis bedelini oluşturan giderler: Keşif bedeline 2015/5 sayılı genelge gereği tespit 

edilecek bilinmeyen giderlerin eklenmesiyle hesaplanır, 

- Etüt, proje ve kontrollük giderleri: Tesis bedelinin 2015/5 sayılı genelge gereği tespit 

edilecek yüzde değeri ile çarpılması şeklinde hesaplanır, 

- Kamulaştırma ve relokasyon giderleri: Proje alanında kalan ve yeniden güzergah 

çalışması yapılması gereken karayolu, demiryolu, içme suyu hatları vb. hatlar için relokasyon 

gideri hesaplanmalıdır. Kamulaştırma değeri ise genel olarak tesis yerleri, doğal yapı 

malzeme sahaları ve iletim hatlarında yer alan tarla ve bina vb. taşınmazlar için uygulanır.     

-İnşaat süresi faiz gideri: Planlama aşamasında önerilen proje kapsamında önerilen her 

bir ünitenin inşaatı süresince harcanacağı hesaplanmış proje giderini ekonomik analiz 

esnasında müşterek zaman bazına getiren faktör ile tesis bedelinin çarpılması sonucunda 

bulunan değeri ifade eder. 

 

2) İşletme, Bakım ve onarım giderleri 

Planlama çalışmalarında tasarlanan bir projede yer alan ünitelerin işletilebilmesi için 

gerekli olan araç ve gereç ile tesislerin periyodik bakımlarının yapılabilmesi için yatırımcı 

tarafından ayrılması gereken bedeli ifade eder. Bu giderler,  

 Sabit giderler (tesis ve işletme personeli) 

 Değişken giderler (yakıt ve enerji vb.) 

 Bakım-onarım giderleri (işletme için gerekli makinaların amortisman, personel, yakıt vb. 

masrafları ) 
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3) Yenileme giderleri 

Bilindiği üzere projenin her bir ünitesinde işletmeye alındıktan sonra ekonomik ömrü 

içinde % bazlı olarak bazı kısımlarının yenilenmesi ihtiyacı doğacaktır. Her ünite için farklılık 

gösteren yenileme oranları bazı özel üniteler için tamamının yenilenmesini de gerektirebilir. 

Dolayısıyla işletmeyi yapacak kurum veya kişinin hangi yılda ne kadar bir miktar gideri 

karşılaması gerektiğini bilmesi, işletme aşamasında bu gideri ayırması ve günü geldiğinde 

gerekli yenileme yatırımını yapması söz konusu faktör aracılığı ile hesaplanan giderle 

belirlenir. Yenileme gideri tesis bedeli baz alınarak hesaplanır.  

Kısaca proje kapsamındaki tesislerin projenin ekonomik ömrü dolmadan fiziki ömrünü 

tamamlaması söz konusu birimlerinin yerlerine yenilerinin ikame edilmesi için gereken 

giderlerdir.  

 

Faydaların Hesabı: 

Planlaması yapılan bir projede sağlanacak faydalar projenin gelirlerini ifade 

etmektedir. Çok amaçlı projelerde tüm amaçların sağlayacağı gelirler toplamı, tek amaçlı 

projelerde ise sadece o amacın gerçekleşmesi halinde elde edilecek gelir fayda olarak 

belirlenir.  

 1) Ölçülebilir faydalar 

Proje yatırımının tamamlanarak işletmeye açılmasından sonra proje amacı olarak 

belirlenmiş konulardan elde edilen gelirler ile projesiz koşullarda aynı amaç için elde 

edilmekte olan gelirler arasındaki farklar projenin birincil faydalarını oluştururlar.  

2) Ölçülemeyen faydalar 

Planlama çalışmaları sırasında projeli durumda elde edilebileceği görülebilen, ancak 

rakamsal olarak ekonomik değerlendirmelere sokulamayan faydalardır. Örneğin stratejik 

amaçlı tesisler, güvenlik barajları, üretimden kaynaklı ürünleri nakliyesi, depolanması ve 

pazarlanması gibi ikincil alanlarda elde edilecek gelirler ve istihdamlar bu konuda örnek 

verilebilir.  
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Ekonomik Analiz   

1) Alternatiflerin mukayesesi ve optimizasyon 

Alternatifler arasında seçim yapılarak proje formülasyonunun tespit edilmesinde 

öngörülecek proje ile milli ekonominin gelişmesine en büyük katkının sağlanması temel hedef 

alınmaktadır. Projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek toplam gelirlerin yıllık eşdeğeri 

ile inşaat ve işletme dönemlerindeki toplam masrafların yıllık eşdeğeri arasındaki farkın 

oluşturduğu değer alternatiflerin tercihinde önem taşımaktadır. Söz konusu değerin en yüksek 

olduğu proje alternatifi ekonomik ve teknik olarak yapılabilir proje olarak önerilmelidir.  

 

 

2) Projenin savunulması 

3 değişik yaklaşımla alternatifler arasından seçilecek projenin en ekonomik proje 

olduğunun belirlenmesinde kullanılan kavramdır.  

Projenin ekonomik analizi esnasında alternatifler arasında yapılacak tercihte net 

faydanın maksimize edilmesi prensibi ağırlık taşımakla birlikte, sektörel ve makro düzeyde 

yapılacak değerlendirmelerde projenin diğer projelere kıyasla önceliğini belirleyen 

parametrelerden en önemlisi "birim yatırıma tekabül eden fayda" olarak tanımlanabilecek 

"rantabilite" emsali olmaktadır.  

Rantabilite, projenin amacına veya amaçlarına göre önceden tayin edilmiş bir sosyal 

iskonto oranı" kullanılarak hesaplanmış, "yıllık fayda (gelir) / yıllık masraf (gider)" oranı 

olabileceği gibi; proje gelirleri ve proje giderlerinin aynı sosyal iskonto oranı kullanılarak 

yatırım başlangıcına indirgenen bugünkü değer metoduyla hesaplanmış "yıllık fayda (gelir) / 

yıllık masraf (gider) oranı olarak da kabul edilebilir. 

Projenin savunulması için önemli sayılan diğer bir gösterge de sosyal iskonto 

oranından bağımsız olarak hesaplanan iç karlılık oranıdır. Bu oran, yatırım başlangıcından 

ekonomik analiz sonuna kadar sabit fiyatlarla hesaplanan gelir, ve gider akışlarının başlangıca 

indirgenmiş değerlerini birbirine eşit kılan bir iskonto oranı olmaktadır. Yani gelir ve 

giderlerin bugünkü değerleri farkını sıfıra eşitleyen sosyal iskonto oranını işaret etmektedir. 

İyi bir projenin iç karlılık oranı yaklaşık olarak 9 ve daha yüksek değerleri içerir.  
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Mali Analiz 

Gerçekleştirilecek projeden istifade edecek olanlar açısından önem taşıyan bir analiz 

türüdür. Bu amaçla, projeden istifade edeceklerin projeli koşullarda sahip olacakları gelir 

düzeyleri belirlenerek projenin geri ödemeye tabi olup olamayacağı araştırılır. Bu çalışma her 

bir amaca yönelik olarak yapılabileceğinden, çok amaçlı projelerde proje maliyetinin amaçlar 

arasında taksimi gerekmektedir. Çeşitli kabul ve yöntemlerle yapılması mümkün olan 

"maliyet taksimi" için DSİ Genel Müdürlüğü tarafından en çok uygulanan hesap yöntemi 

"Ayrılabilir giderler – Artakalan Faydalar" yöntemidir. 

 

3.6. BULGULAR 

1- Planlama çalışmalarında, sulama yapılacak sahaların %90’ında sulama yapılacağı 

varsayılmaktadır. Ancak mevcut projelerinin sulama oranlarının bu oranlara yaklaşamadığı 

görülmektedir. Bu durumun nedenleri araştırılmalı ve uygun çözüm önerileri getirilmelidir. 

Yapılacak yatırımlarla ilgili planlamalar Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimleriyle 

işbirliği içerisinde düşünülebilir.  

2- Havzalar itibarıyla suyun bölgesel dağılımı ile nüfusun bölgesel yoğunluğu dikkate 

alındığında su ve nüfus arasında ters bir ilişki olduğu görülmektedir. Bununla birlikte nüfusun 

yoğun olduğu bölgelerde su havzalarındaki baskılar da artmaktadır. Bu da kıt olan su 

kaynaklarını olumsuz olarak etkilemektedir.  

3- Havzalar arası su transferi konuları sıklıkla gündeme gelmeye başlamaktadır. 

Bölgesel kalkınma faaliyetlerini göz önünde bulundurarak yapılması gereken bu çalışmalarda 

ekolojik, ekonomik ve hukuki boyutlar da ihmal edilmemeli; oluşacak maliyetlerle daha 

önceleri rantabl bulunmayarak iptal edilen projelerin de gerçekleştirilebileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

4- İçme suyu depolama tesislerinin planlanmasında, belirlenen içme-kullanma suyu 

ihtiyacının %100 oranında karşılanması esasına dayalı olarak çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yer altı sularının ya da başka kaynakların da takviye amacıyla kullanılabileceği gözetilerek, 

uzun yıllar ortalamasında %90-95 karşılama oranlarına yönelik olarak planlama çalışmaları 

yürütülebilir. İlgili iletim tesislerinin bu kabule göre inşa edilmesi durumunda, zamanın büyük 

çoğunluğunda daha yüksek oranlarda içme suyu temini yüzey suyu kaynaklarından 

sağlanabilir.  
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5- Tarımsal alanlardaki parçalılık ve dağınıklık, tarımsal yeniliklerin benimsenmesini 

ve verim artırıcı önlemlerin alınmasını zorlaştırmakta, böylece maliyetlerin yükselmesine 

neden olmakta, su dağıtımı ve tarla içi sulama uygulamalarında uygun yöntemlerin seçiminde 

güçlükler oluşturmaktadır. Tarım işletmelerinin nisbi büyüklüğü, parçalılık, dağınıklık 

durumu, toprağın mülkiyet şekli ve bunların zaman içinde değişimi, etkin kaynak 

kullanımıyla yakından ilgili bulunmakta ve sulamaya açılan alanlarda sulama oranını 

etkilemektedir. Bu durumun planlama çalışmalarında göz önüne alınması önem arz 

etmektedir.  

6- Büyük su projelerinin önemli ölçüde tamamlanmasının ardından yatırımlarda küçük 

su projelerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda da gölet projelerine yönelik etüt 

çalışmalarına hız verilmiştir. Su bütçesine yönelik yeterli verisi bulunmayan akış kollarında 

da düşünülen gölet projelerinin barındırdığı belirsizlik diğer projelere göre daha yüksek 

seviyededir. Ampirik yöntemlerle yapılan su temini hesaplarından hareketle planlanan 

göletlerin, işletme dönemi boyunca tahmin edilen değerlerden çok daha farklı akımlarla 

işletilmesi ihtimali bulunmaktadır.  

7- Planlama çalışmaları son dönemlerde “Planlama+Projelendirme” şeklinde 

yürütülmeye başlanmış ve bu sayede daha hızlı ilerleme kaydedileceği hedeflenmiştir. Ancak 

bu durum planlama safhasına yeterince zaman ayrılamamasına neden olmakta ve ilerleyen 

süreçlerde daha büyük zaman kayıplarına neden olabilmektedir. Planlama çalışmalarının 

bırakılabilecek boşlukların, ülke ekonomisine dönüşü çok daha büyük oranlarda olabilir. 

8- Havza Master Planları kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluştan veri toplanması 

ve bu verilerin sağlıklı bir şekilde kullanılır hale getirilmesi gerekmektedir. Ancak, elde 

edilen verilerin güvenilirliği bilinmemektedir. Havza master planı çalışmaları kapsamında 

ortaya konan sonuçların belirli bir güven aralığı içinde yer aldığı kabul edilerek, master plan 

çalışmaları sonucunda bu sonuçların (sulama sahaları, su tüketimleri vs.) ilgili idarelerce 

gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. Havza Master Plan çalışmaları sonrasında, oluşturulacak 

eylem planlarının başarısı bu verilerin güvenilirliği ile de doğru orantılıdır.  

9- Tek depolama tesisli, tek talep noktalı (sulama, içme suyu) işletme çalışmaları ile 

havza bazlı çalışmalar yapılması durumunda su kaynaklarının efektif kullanımına yönelik 

sonuçlar alınamamaktadır. Bu kapsamda uygun modellerin kurulup, fiili işletme 

çalışmalarının da benzer modellerle yapılmasında fayda vardır. 
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3.7. SONUÇLAR 

 

1) 2000-2020 döneminde Planlama, Kati Proje, İnşaat ve İşletme (işletmede en az 5 

yıl) süreçlerini yaşamış özellikle sulama ve içmesuyu amaçlı projelerden DSİ’nin her bir 

Bölge Müdürlüğü’nde en az 2 adet olmak üzere planlama, proje ve işletme süreçlerinin 

karşılaştırılmalı olarak ele alındığı bir raporun hazırlanması su ve toprak kaynaklarının 

kullanımı için yapılan yatırımdan elde edilen faydaların ortaya konulması açısından faydalı 

olacaktır. DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde planlama, proje ve işletmeden sorumlu daire 

başkanlıkları ve bölge teşkilatlarının katılımı ile oluşturulacak olan bir komisyon ile bu 

rapordan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve Mühendislik Hizmetleri işlerinin çalışma 

kriterlerinin buradan elde edilecek sonuçlar ile tekrar gözden geçirilmesi uygun olacaktır. 

Ayrıca, sonuç çıktıları paydaş kurumlar ile paylaşarak yeni yapılacak projeler ile ilgili işbirliği 

geliştirme yolları araştırılmalıdır.  

2- İklim değişikliğinin etkisinin su temini ve taşkın çalışmalarına (su kaynakları 

planlaması çalışmalarına) yansıtılabilmesi için DSİ, SYGM ve müşavirlik sektörü firmalarının 

ve diğer paydaşların bir araya geldiği bir çalışma grubu oluşturularak metot geliştirilmelidir. 

3- DSİ tarafından 2014-2018 yılları arasında hazırlattırılan havza master plan 

çalışmaların çok sayıda veri temin edilmiştir. Bundan sonraki süreçte havza master plan 

çalışmalarında toplanan verilerin rafine edilerek iklim değişikliğinin etkisi altında havzada yer 

alan problemlere çözüm getirecek havzalar arasındaki su aktarımını tekrar değerlendirecek 

şekilde Revize Havza Master Plan çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar 

yapılırken SYGM tarafından yapılan Kuraklık Yönetim Planı, Taşkın Yönetim Planı, Havza 

Yönetim Planı ve Havza Bazlı Sektörel Su Paylaşımı çalışmalarından yararlanılmalı ayrıca, 

sonraki süreçte bu çalışmaların geliştirilebilmesi için yeni veriler hazırlanmalıdır. 

4- Havza master plan çalışmalarında önerilen AGİ ve SGİ gözlem istasyonları 

kurulmalı ve barajların batimetrik haritaları düzenli olarak (10 yıl aralıklı) alınarak sediment 

durumu kontrol edilmelidir. Rehabilitasyon projelerinde veya öncesinde batimetri haritasının 

alınması gerekmektedir.  

5- Master Plan çalışmalarından önce iklim değişikliği açısında risk taşıyan, su 

kullanımı ve su tahsisi açısından sorun yaşanan havzalardaki su tüketim durumlarını ortaya 



 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

 ÇALIŞMA GRUBU 
 

 

Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Grubu 

Çalışma Belgesi 
103 

 

koymak için 1-2 yıl süreli saha ölçümleri ve gözlemleri yapılarak gerçekçi su tüketiminin 

belirlenmesi için yöntem geliştirilmelidir. Buradan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda iklim 

değişikliği nedeniyle su kaynağında yaşanacak azalmanın su tahsis sürecinde doğru bir 

şekilde yönetilmesi için veri temin edilmiş olur.  

6- Özellikle yenileme (rehabilitasyon) projelerinde tarımda kullanılan su miktarının 

tespitinde kullanılan Blaney-Criddle veya Penman-Monteith yöntemlerinden elde edilen 

sonuçlar ile gerçekleşen sulama suyu tüketimlerinin mukayesesi yapılmalı, gerektiği taktide 

söz konusu hesap yöntemlerine ait kabullerde revizyonlar yapılmalıdır. 

7- Su kaynaklarının çok büyük bir kısmını tüketen tarımsal sulama sistemlerinin iklim 

değişikliği ile mücadele eylem planı kapsamında planlama, proje ve inşaat aşaması 

rehabilitasyon çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Sulama rehabilitasyonlarının ilk 

aşamada havza master planları kapsamında havza bazında ele alınması önem arz etmektedir. 

Sulama rehabilitasyonu esnasında ortaya çıkacak özellikle hidrolojik ve su tahsisi 

konularındaki sorunların havza bazlı bakış açısı ile çözümü önem arz etmektedir. Özellikle, 

büyük havzalardaki sulamalarda havzayı kontrol eden barajdan su sağlanması ve barajın bu 

suyu türbinleyip yatağa bırakması ve suyun regülatörler ile alınıp kanal ve kanaletler ile 

dağıtıldığı durumlarda (Örneğin; Demirköprü Barajı ve Gediz Havzası Sulaması) havzayı 

kontrol eden barajın HES’nin işletmesinin devlette olması durumunda özelleştirilmemesi veya 

özel sektör tarafından işletilmesi durumunda Su Kullanım Hakkı Hükümleri doğrultusunda 

yatırımcıyı da mağdur etmeyecek şekilde çözümler geliştirilerek, gerekli ekonomik analizleri 

yaparak suyun bir kısmının veya tamamının HES’te türbinlenmeden doğrudan basınçlı sulama 

sistemine alınması veya sulamaya su alan regülatörlerin daha üst kotlara taşınarak sulama 

alanlarında gerekli basınçların sağlanması konularının Master Plan çalışmaları çerçevesinde 

bütüncül olarak düşünülmesi gerekmektedir. Yapılacak sulama rehabilitasyonu projelerinde 

özellikle iklim değişikliğinin yaratacağı etkininde azaltılması için mor su kullanımı konusuna 

önem verilmelidir. Bu suyun arıtıldıktan sonra baraj havzasına aktarıldıktan sonra sulamaya 

verilmesi veya doğrudan verilmesi konusu mevzuatlar ve paydaşların talep ve beklentileri 

doğrultusunda şekillendirilmelidir. Ayrıca, gerekmesi halinde HES, içmesuyu, endüstri suyu 

ve sulama suyu paylaşımı konusunda tarafları mağdur etmeyecek ancak suyu tasarruflu 

kullanılmasını destekleyecek şekilde yönetmelik değişiklikleri değerlendirilmelidir.  
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8- Özellikle terfili sulamaların yenilenebilir enerji (GES/RES) imkanlarından 

yararlanabilmesi gerekli teknik çalışmaların yapılması ve yapılan yatırımın verimli 

kullanılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması ve tarımda kendine yeten bir ülke olabilmemiz 

için yenilenebilir enerjinin pompajlı sulama projelerinde kullanımı için yüksek miktarda yerli 

ekipman kullanılmasını da teşvik edecek şekilde pozitif ayrımcılık yapılarak gerekli mevzuat 

değişikliklerinin yapılması da önem arz etmektedir. Bu bakımdan yeni yapılacak olan 

planlamalarda enerji giderlerinin karşılanması için GES/RES yatırımlarının da planlama 

kapsamında çalışılması uygun olacaktır. 

9- DSİ İşletme ve Bakım Dairesi tarafından hazırlanan yıllık işletme planlarının, havza 

bazlı olarak, meteorolojik modeller vasıtasıyla akım tahminlerini içerecek ve sürekli 

güncellenecek şekilde yapılması uygun olacaktır. Havzalardaki depolamalı tesislerin bir kısmı 

özel sektör tarafından işletiliyor olsa dahi, içme suyu ve sulama maksatları öncelikli olacak 

şekilde işletilmelerini sağlamak üzere, gerekiyorsa enerji kayıplarının tazminini de sağlayacak 

bir sistem değerlendirilmeye alınabilir. 

10- Mor suyun tarımsal sulamada kullanılabilmesi için öncelikle paydaşların bu 

konuda bilinçlendirilmesi ve ikna edilmesi gerekmektedir. Bu konuda devlet eliyle pilot 

projeler gerçekleştirilmeli ve sonuçları şeffaf bir şekilde halk ile paylaşılmalıdır.  

11- Tarımsal sulama projelerinde DSİ’nin önereceği bitki deseni ile devletin 

desteklediği ve yöreye uygun bitki deseni genel olarak uyum göstermeli ayrıca, önerilecek 

bitki deseni iklim değişikliği etkilerini azaltacak ve proje alanının su bütçesini uygun olacak 

şekilde belirlenmelidir. Devletin tarımsal teşvik sistemi havza ve mikro havza bazlı olarak 

şekillendirilmeli bu yapılırken de DSİ kapsamında yürütülen planlama mühendislik hizmetleri 

çalışmalarının da buna uygun olarak tasarlanması gerekmektedir.  

12- Endüstri tesislerinde ve OSB’lerde yağmursuyu hasadı, gri su ve mor su kullanımı 

teşvik edilmeli hatta OSB’lerde ve belli su tüketiminin üzerindeki tesislerde zorunlu 

tutulmalıdır. Böylece sanayi tesisleri kullanmak zorunda oldukları için atık sularını daha iyi 

arıtma sağlama zorunluluğu ile birlikte nehirlerdeki sanayi kaynaklı kirleticilerin 

azaltılmasına da katkı sağlanmış olur. Endüstri tesislerinde yapılacak tasarruf ile YÜS ve 

YAS kaynaklarının endüstri amaçlı kullanımı azaltılmış olacaktır. Böylelikle açığa çıkan su 

kaynağı yapılacak projeler ile diğer sektörlerde etkin bir şekilde değerlendirilebilecektir. 
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13- İçmesuyu ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kayıp-kaçak miktarının 

yönetmelikle sınırlandırılmasının yanı sıra, merkezi yönetim kurumları tarafından kullanım 

alanı belli ve yerinde yapılacak kontrollere göre sağlanacak hibe krediler ile ilk etapta kayıp 

kaçak oranlarının azaltılması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması sonrasında da kayıp  

kaçak oranlarının azaltılması çalışmalarının yapılması planlanmalı, gerçekleştirme süreci, 

sonuçları ve işletme aşaması kontrol edilmelidir. Tüm belediyelerde oluşturulacak SCADA 

sistemi merkezi yönetimin oluşturacağı üst kurum tarafından kontrol edilmeli anlık olarak 

izlenip veri çekilebilir halde olmalıdır. Kayıp kaçak oranlarında yapılacak tasarruf ile mevcut 

su kaynakları üzerindeki aşırı tüketim baskısı azalacak ve kaynakların daha verimli 

kullanılması sağlanacaktır. Böylece, planlama mühendislik hizmetleri çalışmaları daha 

verimli bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. 

14- Havzalarda meteorolojik ve hidrolojik kuraklık erken uyarı 

sistemlerinin/modellerinin oluşturulması gerekmektedir (veri, model, gözlem, eylem planı 

v.b.). Özellikle çiftçilerin ekim süreci öncesinde olası kuraklık durumlarından 

bilgilendirilmesi ve havzadaki suyun kurak yılda kullanımı için önem arz etmektedir.  

15- DSİ tarafından su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda özellikle yeni 

mühendislerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim/kurs çalışmaları gerçekleştirilmelidir. 

16- 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.  

17-Tüm barajların ve göletlerin aylık işletme tablolarının sağlıklı bir biçimde 

oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Bu kapsamda baraj ve göletleri göl alanlarına ve 

dolusavaklarına seviye ölçer ve dipsavaklara debi ölçerler monte edilmeli ve anlık olarak on-

line izlenebilir olmalıdır. 
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4. SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE VERİ KULLANIMI ALT 

ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

4.1. Hidrometeorolojik Ölçüm ve İzlemenin Mevcut Durum ve Sorunları 

Bakımından Değerlendirilmesi 

4.1.1. Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi 

 Hidrometrik Gözlem Çalışmalarında Kurumsal Yapı 

Ülkemizde hidrometrik ölçümler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde Rasatlar Şube 

Müdürlüğü çatısı altında yürütülmekte, bu kapsamda akarsularda debi ve askıda katı madde, 

doğal göl ve baraj haznelerinde seviye ölçülmekte,  kar ve yağış gözlemi yapılmaktadır. Bu 

faaliyetler pek çok farklı mekanik alet ile birlikte değişik yöntem ve tekniklere ihtiyaç 

duymakta, özellikle de nitelikli personel gerektirmektedir. Bu faaliyetler için ayrıca elektronik 

yazılım ve donanım teknolojisinin gerekliliği ortadadır. Hidroelektrik potansiyelin 

belirlenmesi amacıyla geçmişte büyük akarsularda başlayan ölçümler şimdilerde artık zaman 

zaman kuruyan akarsulara kadar inmiş, bu nedenle hassas ölçüm teknolojilerinin gereği ortaya 

çıkmıştır.  

Ölçümlerden sorumlu kurum olan Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) Genel 

Müdürlüğü’nün Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı kaynakların etkin kullanımı gerekçesiyle 

adı geçen kurumun 2011 yılında kapatılması sonrasında DSİ’nin ilgili birimlerine dahil 

edilmiştir. Geçmişte farklı bir kurumda Daire Başkanlığı ve aynı anda DSİ’de Şube 

Müdürlüğü düzeyinde yürütülmekte olan ölçüm faaliyetleri, EİE’nin kapatılmasıyla sadece bir 

Şube Müdürlüğü düzeyinde yürütülmektedir. Tüm su yapılarının tasarımı ve işletilmesinde 

gerekli temel verinin temini işinin kurumsal yapısının önemiyle orantılı olarak 

güçlendirilmesi son derece acil ve gereklidir. Ayrıca, son yıllarda izlenmesi gereken tesis 

sayısının katlanarak artması ve hidroelektrik santrallerin çevresel akış değerlerinin izlenmesi 

mevcut iş yükünü artırmıştır. Her bir hidrometrik büyüklüğün ölçümü farklı alet ve yöntem 

gerektirmektedir ve her birinin kendine has değerlendirme ve yayın süreci mevcuttur. 

Geçmişte EİE’de farklı şube müdürlükleri bünyesinde çalışılan bu konularda uzmanlaşma 

sağlanmakta iken bugün DSİ tarafından yapılan ölçüm faaliyetlerine DSİ gibi köklü bir 

kurumun uygulama deneyimlerinin aktarılması mümkündür. 
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Temelde hidrometrik faaliyetler DSİ Rasatlar Şube Müdürlüğü çatısı altında ise de 

DSİ’de su ölçüm ve izleme çalışmaları merkezde dört farklı Daire Başkanlığı bünyesinde 

dağınık biçimde sürdürülmektedir. Bu başkanlıklar içinde ölçüm faaliyetleri Etüt, Planlama ve 

Tahsisler Dairesi Başkanlığı altındaki Çevre Şube Müdürlüğü; su kalitesi izleme ve 

değerlendirme çalışmaları, yeraltısuyu gözlem ve değerlendirmesi Jeoteknik Hizmetler ve 

Yeraltısuları (YAS) Dairesi Başkanlığı altındaki Etüt ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü 

tarafından yürütülmektedir. Barajlarda depolanan sular, giriş ve çıkış akımlarının takibi 

İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Analizlerin yapıldığı Kimya 

Laboratuvarı da Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı bünyesinde 

yer almaktadır. Bölge Müdürlüklerinde ise Havza Yönetimi ve Tahsisler Şube Müdürlüğü 

altında Rasatlar ve İzleme Başmühendislikleri, İşletme Bakım Şube Müdürlükleri, Jeoteknik 

Hizmetler ve YAS Şube Müdürlükleri ile Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlükleri 

faaliyetlerini sürdürmektedir (Şekil 4.1.). Bu yapı hesaba katıldığında su miktar ve kalitesine 

yönelik ölçüm ve izleme çalışmalarının bir arada ve daha güçlü bir kurumsal yapılanma içinde 

yürütülmesinin kaynakların etkin kullanımı bakımından olumlu sonuçlar doğuracağı 

değerlendirilmektedir. 
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Ülkemiz su kaynaklarını bilim ve tekniğe uygun olarak, faydalananların kullanımına 

sunmak ve su kaynaklarının olası zararlarından korunmak amacıyla, su ve ilgili toprak 

kaynaklarının çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde geliştirilmesini sağlamak 

misyonuyla 6200 Sayılı Kanunla kurulan DSİ 1978 yılından beri ülkemizdeki tüm nehir 

havzalarında su kalitesi izleme çalışmalarını sürdürmektedir. DSİ, kendi geliştirdiği projeler 

çerçevesinde planlama aşamasından başlayarak güvenilir ölçüm yöntemleriyle su 

kaynaklarının kalite çalışmalarını değerlendirmekte, işlemekte ve veri tabanında kayıt altına 

almaktadır. Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında, ülkemiz 

mevzuatının AB Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu hale getirilmesi ve su yönetiminin yeniden 

yapılandırılması gündeme gelmiştir. Bu amaçla 2011 yılında kurulan SYGM ile DSİ arasında 

görev paylaşımı yapılmıştır. 645 sayılı KHK’nın 9. maddesi (c) bendinde yer alan “su 

kaynaklarının, kıyı suları dahil olmak üzere koruma-kullanma dengesi gözetilerek, sucul 

çevrenin ekolojik ve kimyasal kalitesinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak maksadıyla 

havza bazında nehir havza yönetim planları hazırlamak” görevi ve (d) bendinde bulunan 

“yerüstü ve yeraltı sularının kalite ve miktarının korunmasına yönelik hedef, ilke ve alıcı 

Şekil 4. 1.DSİ’deki gözlem ve izleme faaliyetlerinin kurumsal yapısı 
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ortam standartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek, su kalitesini izlemek veya 

izletmek” görevi Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 662 sayılı KHK ile SYGM 

tarafından hazırlanan yıllık programlara göre “yerüstü ve yeraltı sularını kalite yönünden 

izleme görevi” ise DSİ’ye verilmiş olup, bu kapsamda DSİ Bölge Müdürlüklerinde Havza 

Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlükleri bünyesinde İzleme Başmühendislikleri 

oluşturulmuştur. 

 

 Yeraltısuyu Gözlem Çalışmalarında Kurumsal Yapı 

07/04/2012 tarihli ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 

kapsamında havzalardaki yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, miktar ve kalite açısından 

izlenmesi, iyi durumda olan yeraltı sularının mevcut durumunun korunması, yeraltı sularının 

kirlenmesinin ve bozulmasının önlenmesi ve bu suların iyileştirilmesi için gerekli esasları 

belirlemek hedeflenmiştir. Yönetmeliğe göre hedef yeraltısuyu kütlelerinde hangi 

parametrelerin hangi sıklıkta izleneceğine dair programlar hazırlanarak DSİ tarafından 

yürütülmektedir. Ayrıca, 11/02/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında, 

jeotermal kaynaklar ve deniz suları hariç kullanım maksadına bakılmaksızın su kaynaklarının 

denize döküldüğü noktalardaki kıyı suları dahil, diğer kıyı suları hariç kıta içi yüzeysel, 

yeraltı, geçiş ve doğal mineralli suların izlenmesi hedeflenmiştir. Adı geçen Yönetmeliğin 17 

ve 18. maddeleri yeraltı suyunun izlenmesine dair esasları ve bunun için gerekli izleme ağı ile 

ilgili detayları belirlemektedir. Buna göre, yeraltı sularının miktar ve kalitesinin mevcut 

durumunun belirlenmesi ile tabii şartlardan ve insani faaliyetlerden kaynaklanan uzun vadeli 

değişimlerin değerlendirilmesi maksadıyla, izleme yapılması esastır ve Yeraltı sularında 

izlenecek parametreler ve ölçüm sıklığı, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 

Korunması Hakkında Yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenir 

(Madde 17). Ayrıca, Yeraltı suyu kütlelerinin kimyasal durum ve miktar durumlarının 

değerlendirilmesi ile insani faaliyetler sonucu oluşan kirleticilerdeki artma eğilimini tespit 

etmek maksadıyla, Yeraltı Suyu İzleme Ağı kurulur ve Yeraltı Suyu İzleme Ağı, ilgili kurum ve 

kuruluşların görüşü alınarak DSİ tarafından oluşturulur ve Bakanlıkça Ulusal İzleme Ağına 

dâhil edilir (Madde 18). 
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4.1.2. Hidrometrik ve Meteorolojik Gözlem Ağı ve Değerlendirilmesi 

 Akım Gözlem İstasyonlarının Mevcut Durumu 

Halihazırda DSİ tarafından 25 akarsu havzasında hidrometeorolojik gözlem yapılan 5380 

istasyonu mevcuttur. Bu istasyonlar Tablo 4.1.’deki gibi sayı ve özelliklere sahiptir. Anlık 

izleme istasyonlarının ülkemiz üzerinde mekânsal dağılımı Şekil 4.2.’deki gibidir. Buna göre, 

gözlem ağı ülke sathında nispeten homojen bir dağılım göstermekte, yine de su kaynakları 

bakımından önemi yadsınamaz olan GAP projesinin merkezi olan Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde gözlem ağının geliştirilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.  

 

 

Tablo 4. 1. Hidrometeorolojik gözlem istasyonları 

İstasyon İşlevi Sayısı 

Anlık 

İzlenebilen 

İstasyon Sayısı 

Baz Akarsu Gözlem İstasyonu 
Günlük su seviye ölçümleri 

ile ayda en az bir defa debi ölçümleri 
1340 919 

Müteferrik Akarsu 

Gözlem İstasyonu 
ayda bir defa debi ölçümleri 2001 - 

Göl Gözlem İstasyonu 
günlük su seviye ve 

diğer parametrelerin ölçümleri 
90 56 

Meteoroloji Gözlem  

İstasyonu 
yağış ve buharlaşma ölçümleri 156 0 

Kar Gözlem İstasyonu 
kar derinliği ve kar su eşdeğeri 

ölçümleri 
260 46 

Sediment Gözlem 

İstasyonu 

akarsu içerisinde bulunan süspanse 

sediment miktarının tespiti için 

numune alımı 

155 0 

Online Otomatik Hidrometrik  

Gözlem İstasyonu 
 1030 - 

Tali ve Kalite Gözlem 

İstasyonu 
 2768 - 

HES Gözlem İstasyonu  602 538 
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Şekil 4. 2. Anlık izleme istasyonları 

 

 Ülkemizde akım gözlem istasyonu sayılarının yıllara göre değişimine bakıldığında; 

1980’de 800 civarında olan istasyon sayısı 1990’ların başında %50’lik artışla 1200 civarına 

ulaşmıştır.  

Şekil 4. 3. Akım gözlem istasyonu sayılarının yıllara göre değişimi 
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 Meteorolojik Gözlem İstasyonlarının Mevcut Durumu 

Kurulduğu 1937 yılından bu yana, meteorolojik gözlemlerin yapılması, meteorolojik 

ürün ve hizmetlerin hazırlanması konusunda tek yetkili kamu idaresi olan Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü (MGM), kendisinden beklenen görevleri yerine getirebilmek için ülke 

çapında yaygın olarak kurduğu, farklı tipteki meteoroloji istasyonları ve gözlem 

sistemlerinden meydana gelen bir gözlem ağını işletmektedir. MGM tarafından 1674 adet 

istasyonda meteorolojik gözlem yapılmaktadır (Şekil 4.4.;Tablo 4.2.). Türkiye meteorolojik 

gözlem ağlarını Tablo 4.2.’deki gibi sınıflandırarak incelemek mümkündür: 

 

 

Şekil 4. 4. Meteoroloji gözlem ağı 
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Tablo 4. 2. MGM gözlem sistemlerinin dağılımı 

Gözlem Sistemi Sistemin Adı Sayısı 

Yer Gözlem Ağı 

  Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) 1711 

  Havaalanı OMGİ (HOMGİ) 74 

  Mobil OMGİ 100 

Deniz Gözlemleri 

  Deniz OMGİ (DOMGİ) 88 

  Şamandıra 14 

  Radar (HF) 2 

Uzaktan Algılama 

  Radar (C-Band) 17 

  Mobil Radar (X-Band) 1 

  Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi 41 

Yüksek Atmosfer 
  Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemi 9 

  Mobil Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemi 1 

TOPLAM 
 

2058 

 

Gözlem konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden MGM, bu gelişmeleri 

ülkemizde uygulamak için önemli projeler hazırlayarak bunları hızlı bir şekilde 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda meteoroloji radarları, otomatik meteoroloji 

gözlem istasyonları, deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonları, yıldırım tespit ve takip 

sistemleri kurulmuş; mevcut radarların ve havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonları 

güncellenmiş ve alçak seviye rüzgar kırılımı uyarı sistemi kurularak planlanmaya alınmıştır. 

Böylelikle teknolojik gelişmeler takip edilmiştir. Bugüne kadar yerleşim merkezleri esas 

alınarak yapılan gözlem ağı planlama stratejisine ilave olarak, yerleşim yerleriyle birlikte 

havza bazlı ve mikro-klima özelliği gösteren alanlar dikkate alınarak yüksek kotlardan da 

ölçüm alınmasını sağlayacak bir gözlem ağı planlaması yapılmıştır. Bu konuda uzman bilim 

insanlarından danışmanlık hizmeti alınarak yapılan etüt ve planlama değerlendirmeleri 

sonucunda ortaya çıkan nihai sayıya göre gözlem ağımız yıllara sari projeler ile 

genişletilmekte ve geliştirilmektedir (Tablo 4.3.). Meteoroloji gözlem istasyonlarında üretilen 

verilerin homojenliğinin korunabilmesi amacıyla yer değişikliklerinden olabildiğince 

kaçınılmalıdır. 
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Tablo 4. 3. MGM stratejik planına göre gözlem sistemleri kapsamında yapılan faaliyetler 

 

 

4.1.3. Su Kalitesi İzleme ve Laboratuvar Çalışmaları 

Suyun kalitesi ve bu kaliteye bağlı olarak çeşitli kullanımlara yönlendirilecek suyun 

potansiyeli büyük önem taşımaktadır. Su kaynaklarının uygun yönetimi için, suyun nicelik ve 

niteliğinin (miktar ve kalitesinin) eşzamanlı bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Bu amaca 

hizmet etmek üzere, ülkemizde yürütülmekte olan sistematik su kalitesi izleme çalışmaları 

daha çok fizikokimyasal ve kimyasal parametrelere yöneliktir. Üniversiteler tarafından 

yürütülen çalışmalar dışında biyolojik kalite bileşenlerinin izlenmesi yapılamamaktadır. Bu 

nedenle bugüne kadar yürütülen su kalitesi izleme çalışmaları biyolojik kalite bileşenlerinin 

izlenmesi, mevcut durumun referans koşullarla karşılaştırılması ile ekolojik statü belirlenmesi 

gibi basamakları içermediğinden AB mevzuatına uyumlu bir izleme gerçekleşmemiştir. Bu 

eksikliğin giderilmesi amacıyla SYGM tarafından AB mevzuatının ulusal mevzuata 

aktarılması ve bu mevzuata uygun olarak izleme programlarının hazırlanması çalışmaları 

tamamlanmıştır.  

2016 yılı itibarıyla tüm havzalar için AB Direktifleriyle uyumlu olarak hazırlanan 

izleme programları kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından havza bazında su kalitesi 

izleme çalışmalarına başlanmıştır. İzlemenin laboratuvar çalışmaları, kademeli olarak bölge, 

pilot bölge ve DSİ-TAKK Dairesi Başkanlığı kimya laboratuvarlarında sürdürülmektedir. 

 

Plan Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

2017 2018 2019 2020 2021 

Kurulacak OMGİ, H-OMGİ, 

D-OMGİ Sayısı  
1603 167 141 134 50 50 

İyileştirme Yapılacak Radar 

Sayısı  
2 1 2 - - - 

İyileştirme Yapılacak H-

OMGİ Sayısı  
21 - 8 - - - 

Kurulacak Alçak Seviye 

Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi 

Sayısı  

- - 1 1 2 - 

Gözlem Sistemlerinin Yıllık 

Çalışma Süresi (%) 
95 95 95 95 95 95 
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Programa ilk defa dahil edilmiş parametreler için hem pilot laboratuvarlara hem de TAKK 

Dairesi Başkanlığına bu parametrelerin ölçümlerini yapabilecek teknolojik cihazlar satın 

alınmış ve AB standartlarına uygun olarak analizler yapılmaya başlanmıştır.   

Üniversiteler haricinde kurumlarda uzmanı bulunmayan biyolojik kalite bileşenlerinin 

izlenmesi işinin hizmet alınarak yürütülmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Söz konusu izleme 

sonuçları, değerlendirilmek ve AB mevzuatına uygun bir şekilde su kalitesi raporları 

hazırlanmak üzere SYGM’ne gönderilmektedir. Su kalitesi yönetimi konusunda mevcut AB 

mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde aşağıdaki ulusal mevzuat geliştirilmiştir:  

•   Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (04.09.1988 Tarih – 19999 Sayılı RG) (SKKY 

2004) 

•   Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 

Yönetmeliği (26.11.2005 Tarih ve 26005 Sayılı RG) 

•  Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 

Yönetmelik 07.04.2012 Tarih ve 28257 Sayılı RG), (değişik 22 Mayıs 2015 Tarih 

ve 29363 Sayılı RG) 

•  İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine 

Dair Yönetmelik (29.06.2012 Tarih ve 28338 Sayılı RG) 

• Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında 

Yönetmelik (17.10.2012 Tarih ve 28444 Sayılı RG) 

• Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (30.11.2012 Tarih ve 28483 

Sayılı RG) 

• Alabalık ve Sazan Türü Balıkların Yaşadığı Suların Korunması ve İyileştirilmesi 

Hakkında Yönetmelik (12.01.2014 Tarih ve 28880 Sayılı RG) 

• Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (11.02.2014 

Tarih ve 28910 Sayılı RG) 

• Durgun Yerüstü Kara İç Sularının Ötrofikasyona Karşı Korunmasına İlişkin Tebliğ 

(26.02.2014 Tarih ve 28925 Sayılı RG) 

• Yer Üstü ve Yeraltı Suları ve Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme 

Tebliği (21.02. 2015 Tarih ve 29274 Sayılı RG) 

• Dezenfeksiyon Teknik Tebliği (26.08.2015 Tarih ve 29457 Sayılı RG). 
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• Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 

(23.07.2016 Tarihli ve 29779 Sayılı RG) 

Ülkemizde toplam 1756 izleme noktası (nehir, göl, kıyı ve geçiş su kütleleri üzerinde) 

bulunmakta, DSİ tarafından bu noktaların 769 adedinde (nehirler üzerinde) izleme çalışmaları 

yapılabilmektedir (Şekil 5). Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün izleme programları dışında, 

DSİ Genel Müdürlüğü’ne ait projeler (baraj ve gölet yapımı projeleri) için yapılan su kalitesi 

gözlem çalışmalarına ait analiz sonuçları düzenli olarak DSİ Su Veri Tabanına işlenmektedir. 

 

 

4.1.4. YAS Gözlem Ağı ve Değerlendirilmesi 

Ülkemizde yeraltısuyu miktar izlemeleri, havza bazında yürütülmekte olup rasat 

amaçlı açılmış su sondaj kuyularından yeraltısuyu statik seviyesi ölçümleri ile yapılmaktadır. 

2020 yılı itibarıyla; toplam 1396 adet kuyudan aylık seviye ölçümü, 2198 adet kuyudan da 

mevsimlik (kurak dönem Eylül-Ekim ve yağışlı dönem Nisan-Mayıs) seviye ölçümleri 

alınmaktadır. Şekil 4.6.’da rasat kuyularının mekansal dağılımı görülmektedir. Özellikle 

dağlık ve geçirimsiz jeolojik birimlerin bulunduğu bölgelerde yeraltısuyu bulunmadığı ya da 

seviye izlemeleri yapılmadığı için, rasat kuyuları genellikle ova kesimlerinde yoğunlaşmıştır.   

Şekil 4. 5. Su kalitesi izleme türleri 
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Ayrıca ülkemizde, debisi 50 l/s’nin üzerindeki yaklaşık 1400 kaynakta, aylık veya 

mevsimlik (kurak/yağışlı) periyotta debi ölçümleri yapılmaktadır. DSİ tarafından 1960 lı 

yıllarda başlamış olan rasat çalışmaları; son yıllara kadar manuel olarak gerçekleştirilmiş, 

2019 yılından itibaren online ölçüm sistemine geçilmeye başlanmış, 2021 yılı itibarıyla 

toplam 375 adet kuyuda anlık online seviye ölçüm sistemi kurulmuştur. Sistemde korumalı 

betonarme kabin, üstünde güneş enerji paneli, kabin içinde, elektronik sistem ve modem 

bulunmaktadır. Veriler modem vasıtasıyla merkeze aktarılmaktadır. Sistemde seviye, EC 

(Elektriksel İletkenlik) ve sıcaklık verileri ölçülebilmektedir. 

Yeraltısuyunun miktar ve kalite bakımından izlenmesi amacıyla, “Yüzeysel Sular ve 

Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik” kapsamında yapılan yeraltısuyu kütle 

belirleme çalışmaları ile Master Plan Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları neticesinde, hali hazırda 

rasat kuyusu bulunmayan ancak ihtiyaç olan bölgelerde, DSİ Bölge Müdürlükleri talepleri ve 

rapor kapsamında yapılan öneriler de dikkate alınarak yeni rasat kuyuları açılmaktadır. Su 

kalite ve miktarının izlenmesi sonucu elde edilen veriler Su Bilgi Sistemine aktarılmaktadır. 

 

 

Şekil 4. 6. YAS rasat kuyularının dağılımı 
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4.1.5. Eğitim Çalışmaları ve Personel Yetiştirilmesi 

Ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda, birinci ve en önemli basamak olan 

rasat faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterli sayı ve nitelikte personelin varlığı büyük önem 

arz etmektedir. Yıllara göre istasyon sayıları artmakta, talep edilen veriler çeşitlenmektedir. 

Ülkemizde hidrometrik ölçümlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ara eleman eğitimine 

yönelik örgün öğretim kurumu bulunmamaktadır. Geçmişte bu eksiklik kurum bünyesinde 

uzun süreli mesleki eğitim kursları ile karşılanırken bugün bu imkan bulunmamaktadır. Ara 

eleman ihtiyacının karşılanması için Meslek Yüksek Okulu düzeyinde eğitim sağlanması, 

bunun için Meslek Yüksek Okulu kurulması faydalı olacaktır. Hidrometrik ölçümler 

konusunda yetişmiş elemanlar veri üretim sürecinin iyileşmesinde olumlu etki yaratacaktır. 

Son yıllarda sağlanan teknolojik gelişmeler (radar sensörleri, data kaydedici ünitelerin 

kapasitelerinin artması, yaygın bilgisayar kullanımı, iletişim sistemlerinin kullanılması) bu 

alanda çalışan personelin teknolojiye yatkın olmasını da gerekli kılmaktadır. Şekli 7’de 

hidrometrik faaliyetlerde çalışan personelin yaş dağılımı gösterilmektedir. Emeklilik 

nedeniyle görev süresinin sonuna yaklaşmakta olan hidrometrik faaliyetlerden sorumlu 

personel oran olarak yüksektir. Bu yüzden ayrılan her bir personelin yerinin ölçüm 

teknolojisine yatkın personel istihdamı ile mutlaka doldurulması, hatta kadro ihdas edilerek 

personel sayısının artırılması güvenli verinin sürdürülebilirliği bakımından önemli ve 

gereklidir.  

 

 

Şekil 4. 7. Hidrometri gözlem faaliyetlerinde görevli personelin yaş dağılımı 

30 Yaş 

ve altı; 

19

31-40 

Yaş 

Arası; 58

41-50 

Yaş 

Arası; 62

51 Yaş 

ve Üstü

83
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Hidrometrik verilerin araziden temin edilmesinin yanında diğer önemli husus verileri 

işleyen ve son kullanıcılarla paylaşılmasına imkan veren güçlü yazılımlara duyulan ihtiyaçtır. 

Halihazırda kullanılmakta olan Su Veri Tabanının uygulamacıların talepleriyle uyumlu olarak 

sürekli geliştirilmesi, bunun için gerekli donanım ve yazılımın güncel tutulması önemlidir.  

Hidrometeorolojik verilerin paylaşım kurallarının bir yönerge ile açıklığa 

kavuşturulması önemlidir. Ticari kullanım halinde verinin ücretlendirilmesi veriyi sağlayan 

kurumun takdirindedir. Eğitim ve araştırma amaçlı veri kullanımının mutlaka ücretsiz bir 

şekilde yapılması ve veriye erişimin mekanizmasının kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu 

uygulama halihazırda DSİ’de Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığında Tahsisler ve 

Su Sicili Şube Müdürlüğünde uygulanmakta olup uygulamacılar tarafından da 

benimsenmektedir. Bunun uygulamada birlik ilkesi gereğince veri sağlayan kurumlar 

tarafından yaygınlaştırılmalı, veriye ulaşmanın önünde engel kalmamalıdır.  

 

4.2. Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Veri Kullanımı ile İlgili Öneriler 

 Tüm su yapılarının tasarımı ve işletilmesinde gerekli temel verinin temini işinin 

kurumsal yapısının önemiyle orantılı olarak güçlendirilmesi son derece acil ve 

gereklidir. 

 Su miktar ve kalitesine yönelik ölçüm ve izleme çalışmalarının bir arada ve daha güçlü 

bir kurumsal yapılanma içinde yürütülmesinin, kaynakların etkin kullanımı 

bakımından olumlu sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir. 

 Gözlem ağı ülke sathında nispeten homojen bir dağılım göstermekte, yine de su 

kaynakları bakımından önemi yadsınamaz olan GAP projesinin merkezi olan 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlem ağının geliştirilmesinin gerektiği 

değerlendirilmektedir.  

 Gözlem istasyonlarında üretilen verilerin homojenliğinin korunabilmesi amacıyla yer 

değişikliklerinden olabildiğince kaçınılmalıdır.  

 Suyun kalitesi ve bu kaliteye bağlı olarak çeşitli kullanımlara yönlendirilecek suyun 

potansiyeli büyük önem taşımaktadır. Su kaynaklarının uygun yönetimi için, suyun 

nicelik ve niteliğinin (miktar ve kalitesinin) eşzamanlı bir şekilde izlenmesi 

gerekmektedir. 
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 Ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda, birinci ve en önemli basamak olan 

rasat faaliyetlerinin yürütülmesi için yeterli sayı ve nitelikte personelin varlığı büyük 

önem arz etmektedir. Hidrolojik ölçümler için ara eleman ihtiyacının karşılanması için 

Meslek Yüksek Okulu düzeyinde eğitim sağlanması, bunun için Meslek Yüksek Okulu 

kurulması faydalı olacaktır. 

 Emeklilik nedeniyle görev süresinin sonuna yaklaşmakta olan hidrometrik 

faaliyetlerden sorumlu personel oran olarak yüksektir. Bu yüzden ayrılan her bir 

personelin yerinin ölçüm teknolojisine yatkın personel istihdamı ile mutlaka 

doldurulması, hatta kadro ihdas edilerek personel sayısının artırılması güvenli verinin 

sürdürülebilirliği bakımından önemli ve gereklidir.  

 Hâlihazırda kullanılmakta olan Su Veri Tabanının uygulamacıların talepleriyle uyumlu 

olarak sürekli geliştirilmesi, bunun için gerekli donanım ve yazılımın güncel tutulması 

önemlidir.  

 Hidrometeorolojik verilerin paylaşım kurallarının bir yönerge ile açıklığa 

kavuşturulması önemlidir. Ticari kullanım halinde verinin ücretlendirilmesi veriyi 

sağlayan kurumun takdirindedir. Eğitim ve araştırma amaçlı veri kullanımının mutlaka 

ücretsiz bir şekilde yapılması ve veriye erişimin mekanizmasının kolaylaştırılması 

gerekmektedir. 
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5. HALKIN KATILIMI VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ ALT GRUBU ÇALIŞMA 

RAPORU 

 

5.1. Mevcut Durum Değerlendirmesi 

Su Kaynaklarının geliştirilmesi konusunda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından 

halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetler 

genellikle dağınık şekilde, birbiri ile temas etmeden ve az bütçe ile yapılmaktadır. Mevcut 

faaliyetlere örnek olarak: 

 

a. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü: 

i. Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık artırma projesi gerçekleştirildi. Bu 

kapsamda; 

1. MEB okullarında kurulmak üzere Su Elçileri Kulüpleri 

yönergeleri ve eğitim kitapları hazırlanmış, birçok okulda Su 

Elçileri kulüpleri kurulmaya başlanmıştır. Bu kulüplerde 

kullanılmak üzere oyun materyalleri geliştirilmiş ve 

dağıtılmıştır. 

2. Su Elçileri 39 bölüm animasyon hazırlanmış TRT Çocuk’ da ve 

sosyal medya mecralarında yayınlanmıştır. Milyonlarca kez 

çocuklar tarafından izlenmiştir. 

3. 3 bölüm Su Elçileri Belgeseli ve 3 adet Kamu Spotu hazırlanmış 

ve yayınlanmıştır.  

4. 250 bin adet Su Elçileri TRT Çocuk Dergisi özel yayını 10 sayı 

olarak hazırlanıp dağıtılmıştır. 

5. Eğitimcilerin Eğitim çalışmaları proje kapsamında 

gerçekleştirilmiş, 114 öğretmen çalışmalarına başlamıştır. 

6. Kadir Çöpdemir ve Özgür Aydıncak “Sudan Sebepler” isimli 

sahne gösterisi Ankara, Muğla, Trabzon ve Konya’da yaklaşık 2 

bin kişiye 8 gösteri yapılarak ulaşılmıştır. 
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7. MEB eğitim müfredatı su ve çevre konuları özelinde gözden 

geçirilmiş ve Talim Terbiye Kurulu için rapor haline 

getirilmiştir. 

8. 26 kız 26 erkek üniversite öğrencisinden oluşan Ulusal Su 

Elçileri Meclisi kurulmuş ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu 

gençlerimiz Fransa ve Belçika ziyaretleri ile bilgi birikimlerini 

geliştirmişlerdir. 

9. Türkiye Oryantiring Federasyonu ile birlikte Ankara, Konya, 

Trabzon, Muğla’da bulunan su kaynakları etrafında yaklaşık 

2000 kişinin katılımı ile oryantiring faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 

ii. TRT ile işbirliği yapılarak Su Elçileri çizgi film çalışması 

yapılmıştır. 

iii. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılarak okullarda faaliyetler 

düzenlemek ve eğitim müfredatında su ile ilgili konuların 

zenginleştirilmesini sağlamak.  

iv. Devlet Tiyatroları çocuk ve yetişkin oyunları, Spor Etkinlikleri 

faaliyetleri yapılmaktadır. 

v. Kalkınma Ajansları projeleri gerçekleştirilmektedir.  

 

b. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü:  

i. Su kayıp/kaçak oranları ve atık su ile ilgili eğitimler verilmektedir. 

ii. Eğiticilerin eğitimi projesi: 2015 yılında gerçekleştirilen proje 

kapsamında AB uzmanlarını ülkemize getirerek SÇD kapsamında 

kurum ve kuruluşlar (belediye, STK, üniversite, bakanlıklar vb.) 

farkındalık eğitimleri verilmiştir. 

iii. Nehir Havza Yönetim Planları: Havza yönetimi ile ilgili modelleme 

ve diğer teknik bileşenler katılımcılara anlatılmıştır. 

iv. Dünya Su İzleme Günü: İlkokul öğrencilerine izleme eğitimi 

verilmektedir. “Su Dedektifi” sertifikası verilmektedir.  
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v. İl ve havza ölçeğinde yapılan su le ilgili çalışmalar Havza Yönetim 

Heyetleri tarafından yapılmaktadır. Bu heyetler genellikle kurumsal 

paydaşlardan oluşmaktadır.   

 

c. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD): Suyun kullanımı ile 

ilgili okullarda farkındalık eğitimleri düzenlenmektedir. ÇEKUD, Çevre 

Vakfı ve İSKİ işbirliği ile “Su Kullanma Bilinci” seminerleri İstanbul 

genelinde 340 okulda tamamlanmıştır ve 2500 civarında öğretmene eğitim 

verilmiştir. 

 

d. Su Elçileri Derneği ve Su Elçileri Kadın Derneği  

1. Su Elçileri Derneği kurmuş olduğu Su Elçileri Akademisi kapsamında 

pandemi öncesi 21 ilde yaklaşık 27 bin öğrenci ve öğretmene yüz 

yüze, pandemi döneminde 95 video konferans ile 4000 e yakın 

öğretmenimizin eğitimleri gerçekleştirilmiştir. 

2. Sponsorluk destekleri ile 2019 yılında büyükşehirlerde çocuklara 

yönelik eğitimler gerçekleştirmişlerdir. 

3. Su Elçileri Derneği ve DSİ Genel Müdürlüğü ortaklığında 2 adet 

Kalkınma Ajansı projesi sürdürülmekte ve bu kapsamda eğitimler 

verilmektedir. Bunun yanı sıra 5 adet proje başvurusu hala 

değerlendirilmektedir. 

4. 19 Mayıs 2021 tarihinde Samsun’dan Milli Su Mücadelesi için bir 

mobil eğitim tırı ile birlikte Su Elçileri Yollarda projesi başlamıştır. 

Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 60’a yakın il ziyaret edilecek ve 

eğitim tırında gerçekleştirilecek eğitimlere katılan çocuklara Su 

Elçileri çantası içinde; Su Elçileri Ajandası, Su Elçileri tişörtü, Su 

Elçileri balonu, Su Elçileri maskesi ve Su Elçileri sertifikası hediye 

edilmekte/edilecektir. 

5. Pandemi dönemi sonlandırıldığında yeni Su Elçileri animasyon 

karakterleri ile ülke genelinde su ile ilgili tiyatro çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 
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6. 2022 yılında uzun metrajlı Su Elçileri Animasyon filmi vizyona 

girecektir. 

 

 

e. Tarım ve Orman Bakanlığı 

i. Su Enstitüsü 

1. Teorik ve uygulamaya yönelik belediyelere eğitimler 

verilmektedir. 

ii. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

1. Kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor faaliyeti 

gerçekleştirilmektedir. 

2. Baharda su hasadı ile yaz döneminde zeytin yetiştiriciliği 

faaliyeti gerçekleştirilmektedir. 

3. 4 eğitim merkezinde çiftçilere eğitim verilmektedir. 

4. FAO işbirliğinde projeler düzenlenmektedir. 490 faaliyet 

düzenlenmiş ve 12651 kişi katılmıştır. 

5. 2021 yılında 6 Sulama Birliğinde (Adana, Şanlıurfa, 

Kahramanmaraş, İzmir) 12 tarım danışmanı ile 515 çiftçiye 

tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

 

5.2. Darboğazlar/Kısıtlar 

a. Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerde artış gözlense de 

farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetler 

genellikle dağınık şekilde, birbiri ile temas etmeden ve az bütçe ile 

yapılmaktadır. Bu nedenle etkisi kısıtlı olmaktadır. Bu faaliyetler genellikle 

küçük bir ekip tarafından ve belirli kişiler tarafından üstlenilmiş olup, 

kurumsal yapıya entegrasyonu yeterli düzeyde değildir.  

b. Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerin bütçelendirilmesi 

konusundaki sıkıntılardan dolayı etkisi beklenen düzeyde olmamaktadır. 
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c. Gerçekleştirilen faaliyetler geçici etkiye sahip olmakta ve gerçekçiliği, 

uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği beklenen düzeyde 

gerçekleşmemektedir. 

d. Uluslararası fonlardan yeteri kadar destek alınmamaktadır. Örneğin; 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, OECD vd. 

e. Eğitim odaklı işbirlikleri yeterli düzeyde değildir. Milli Eğitim Bakanlığı ve 

YÖK işbirliğinde düzenlenen faaliyetler yeterli olmadığı gibi farklı 

düzeylerdeki müfredatta su ile ilgili temalar yeterli değildir.  

f. Su kaynaklarının ülkemizin farklı bölgelerinde farklı miktarda bulunduğu 

gerçeğinden yola çıkarak, mevcut su kaynakları potansiyelimize göre 

planlamalar yapılması konularında farkındalık faaliyetleri yeterli değildir. 

Örneğin halk/belediyeler ve peyzaj. 

g. Suyun miktarı kadar kalitesinin de önemli olduğundan yola çıkarak su 

kaynaklarının kirliliği ve arıtma sistemleri konularında gerçekleştirilen 

farkındalık/bilinçlendirme faaliyetleri kısıtlıdır.  

h.  İl ve havza ölçeğinde yapılan su ile ilgili çalışmalar Havza Yönetim 

Heyetleri tarafından yapılmaktadır. Fakat bu heyetler genellikle kurumsal 

paydaşlardan oluşmaktadır. Bu durum nehir ve havza yönetim 

planlamalarının yavaş ilerlemesine ve daha önemlisi planlamalarda halkın 

katılımının kısıtlı olmasına sebep vermektedir. 

i. Su altyapısı ile ilgili kayıp/kaçak oranlarının yüksekliği ile ilgili halkın ve 

belediyelerin bilinçlendirilmesi konularındaki faaliyetler yetersizdir ve bu 

nedenle gerekli önem verilmemektedir.  

j. Su yönetimi ve halk sağlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan farkındalık ve 

bilinçlendirme faaliyetleri yok denecek kadar azdır.  

k. TÜBİTAK ve diğer kurumlarca yürütülen bilimsel çalışmalarda bilimsel 

sonuçların halka indirgenmesi, halka yayılması ve halkın katılımı 

faaliyetleri yeterli düzeyde olmadığı için bilimsel sonuçların etkisi 

sürdürülebilirliğini yitirmektedir.  

l. RTÜK kapsamında kamu spotu olarak su teması zorunlu yayına girmediği 

için etkisi kısıtlı olmaktadır. 
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m. İçme suyu her geçen gün daha çok önem kazanmakta olmasına rağmen 

altyapısal kayıp kaçaklar önemli miktardadır.  SYGM yönetmeliğine göre 

büyük şehirler için kayıp/kaçakların %30 mertebesine indirgenmesi 

hedeflenmekte ise de bu konuda halkın farkındalığının artırılması 

faaliyetleri yeterli düzeyde değildir.  

 

5.3. Öneriler 

i. Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi ile ilgili faaliyetler halkın kolayca 

anlayacağı dil ve yöntemlerle yapılmalı ve gerçekçi, uygulanabilir ve 

sürdürülebilir nitelikte planlanmalıdır. Bu, ancak profesyonel bir ekip 

tarafından gerçekleştirilebilir. Bu nedenle halkın katılımı ve 

bilinçlendirilmesi ile ilgili faaliyetler kurumsal yapıya entegre edilmeli 

(örneğin Şube Müdürlüğü), birkaç personel özelinde gerçekleştirilen 

faaliyet olmamalıdır.  

ii. Kamu kurumları (belediyeler, bakanlıklar vb.) ve özel sektörün su ile ilgili 

yaptığı dağınık çalışmaların işbirlikleri ile daha planlı ve efektif bir şekilde 

düzenlenmesi etki ve sürdürülebilirlik açısından önerilmektedir.  

iii. Halkın katılımı/bilinçlendirilmesi, eğitim ve farkındalık çalışmaları yüksek 

bütçe gerektirmektedir. Bu nedenle; bu faaliyetler için yıllık bütçe 

planlanması yapılmalı ve diğer görevlerden ayrı olarak bütçelendirilmelidir. 

Yeterli bütçe kaynağı ayrılması bu faaliyetlerin etkisini ve 

sürdürülebilirliğini artırmak için en önemli adımdır.  

iv. Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi konusunda uluslararası fonlar daha 

etkin bir şekilde devreye sokulmalıdır. Örneğin; Birleşmiş Milletler, Avrupa 

Birliği, OECD vd. 

v. Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi konusunda en önemli konu eğitimdir. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile işbirlikleri artırılmalı, farklı yaş 

gruplarına yönelik eğitim ve sosyal aktivite faaliyetleri ile müfredat 

zenginleştirilmesi yapılmalıdır. Örneğin; Hayat Boyu Öğrenim ve Halk 

Eğitim Merkezleri vasıtasıyla toplumsal su bilincinin artırılması 

önerilmektedir. 
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vi. Millî Eğitim Bakanlığı ve DSİ işbirliği ile geliştirilen Su Elçileri Kulüpleri 

yaygınlaştırılmalıdır. 

vii. Su ile ilgili farkındalığın artırılmasına yönelik sosyal ve spor faaliyetlerinin 

sayısı artırılmalıdır. Devlet Tiyatroları işbirliğinde çocuk ve yetişkin 

oyunları, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde spor etkinlikleri (yürüyüş, 

koşu, maraton, doğa yürüyüşü, profesyonel spor faaliyetlerinde yazılı ve 

görsel faaliyetler) önerilmektedir. 

viii. Ülkemiz su kısıtlı bir ülkedir ve iklim değişikliği ile birlikte su fakiri bir 

ülke olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca bölgesel olarak su potansiyeli 

farklılık göstermektedir. Bu öngörü ile uyumlu planlamalar yapılması 

konusunda farkındalık faaliyetleri artırılmalıdır.  

ix. Suyun miktarı kadar kalitesinin de önemli olduğundan yola çıkarak su 

kaynaklarında evsel, sanayi ve tarımsal kirleticilerin önlenmesi konularında 

halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler artırılmalıdır. Su arıtma 

sistemleri, gri su konularında gerçekleştirilen farkındalık/bilinçlendirme 

faaliyetleri artırılmalıdır. Özellikle tarım, sanayi ve şehir atıksularının nehir, 

göl ve deniz ekosistemlerine yaptığı etkiler konusunda halk 

bilinçlendirilmelidir (mikroplastikler, müsilaj vb.). Kirletici 

bilgilendirilmesi okul müfredatlarına eklenmelidir. Türkiye Belediyeler 

Birliği ile ortak çalışmalar planlanmalıdır. 

x. Havza Yönetim Heyetleri kurumsal yapıdan yerel temsilciler ve yerel halkın 

daha etkin bir şekilde temsil edildiği bir yapıya dönüştürülmelidir. Belçika, 

Fransa, İspanya gibi Avrupa Birliği ülkelerindeki Su Ajansları yapısına 

benzer bir yapı önerilebilir. Suyu kullanan birliklerin, sanayi ve halkın daha 

iyi temsil edilmesi, kurumsal işleyişteki yavaşlığın bertaraf edilip daha hızlı 

aksiyona alınmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.  Yetkinliğinin 

artırılarak çözüm üretme konusunda ve uygulama noktasında etkinliklerinin 

artırılması önerilmektedir. 

xi. Su altyapısı ve kayıp/kaçak oranları ile ilgili halk ve belediyelere yönelik 

eğitim ve farkındalık faaliyetleri artırılmalıdır. Belediyelerde bulunan su ile 

ilgili altyapı görevinin yukarıda bahsi edilen etkinleştirilmiş Havza Yönetim 
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Heyetlerine aktarılması altyapı sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. 

Kayıp/kaçak oranları bazı illerimizde %85 civarına ulaşmaktadır. Yeni 

yapısal yatırımlar (örneğin baraj) yerine mevcut yapıdaki kayıp/kaçak 

oranlarının indirgenmesine yönelik faaliyetler önerilmektedir. Halkın altyapı 

ve kayıp/kaçak oranları ile ilgili bilgilendirilmesi suretiyle farkındalık 

yaratılması siyasi kaygılarla görünür kalemlere bütçe ayıran belediyeleri 

altyapı projeleri gerçekleştirmeye teşvik edecektir.  

xii. Ayrıca, büyük şehir belediyeleri su idarelerine; halkın su tüketimi ve 

bilinçlendirilmesi ile ilgili " eğitim/ bilinçli tüketim vb. konularda" 

birim(ler) kurulması önerilmektedir.  

xiii. Su yönetimi ve halk sağlığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan farkındalık ve 

bilinçlendirme faaliyetleri artırılmalıdır. Örneğin; içme suyu kaynaklı sağlık 

problemleri ve ilaç kullanımı, su kirliliği ve endokrin bozucu kimyasallar 

konusu vb. 

xiv. Evlerde ve işyerlerinde kullanılan suyun israfını önlemek ve su ayak izi 

kavramını yaymak amacıyla görsel basında ve sosyal medyada etkili 

kampanyalar düzenlenmelidir. Toplu taşım araçları ve metrolarda, 

billboardlar gibi görsel araçlar kullanılabilir.  Faaliyetler, genel kitle, kadın, 

genç ve çocuklar için farklı tasarlanabilir. 

xv. TÜBİTAK ve diğer kurumlarca yürütülen bilimsel çalışmalarda bilimsel 

sonuçların halka indirgenmesi, halka yayılması ve halkın katılımı 

faaliyetlerinin sürdürülebilir düzeyde olabilmesi için mekanizmalar 

geliştirilmelidir. İletişim/sosyoloji/psikoloji/ekonomi uzmanlıklarının 

bilimsel projelerdeki yaygın etki katkıları artırılmalıdır. 

xvi. Ülkemizde toplam su kullanımının %70’den fazlası tarımsal sulamada 

tüketilmektedir. Bu nedenle; tarımda su tasarrufu ile ilgili halkın 

bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin etkili ve çiftçi odaklı olarak 

gerçekleştirilmesi önemlidir.  Su israfına neden olan ve toprak yapısını 

önemli ölçüde bozan vahşi sulama olarak bilinen yüzeysel sulamadan 

vazgeçilerek önemli (%60’a varan) su tasarrufu sağlayan basınçlı sulamaya 

geçilmesi yönünde eğitim ve teşvik mekanizmaları gerçekleştirilmelidir.  
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Ayrıca, açık kanalların kapalı sisteme dönüşmesi ve sulamada kısıntı 

uygulamasına geçilmesi, sulama şebekelerindeki kayıpların önlenmesi, 

kuraklığa karşı sigortamız olan yeraltı sularının mecbur kalmadıkça 

kullanılmaması yönünde farkındalık faaliyetleri artırılmalıdır. Akıllı sulama 

sistemlerine yönelik teşvik mekanizmaları planlanmalıdır. 

xvii. Su hasadı, yeşil bina, yağmur bahçeleri gibi iyi uygulama örnekleri 

konularında halkın bilinçlendirilmesi ve halkın katılımının teşvik 

mekanizmaları oluşturularak desteklenmesi önerilmektedir. Örneğin; güneş 

enerjisi sistemlerinde yapılan taksitlendirme teşviki su tasarrufu ile ilgili 

konularda da yaygınlaştırılabilir. 

xviii. Kuraklığa dayanıklı kültür bitkileri ve su ihtiyacı az kültür bitkileri ile ilgili 

eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmeli ve bu ürünler bazında 

desteklerin artırılması ile teşvik edilmelidir. 

xix. Tarımsal ilaçların ambalaj ve diğer atıklarının doğaya atılmasının 

önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması ve bunlarla ilgili atık toplama 

merkezlerinin kurulması için yerel yönetimler veya sivil toplum 

kuruluşlarının devreye sokulması gerekmektedir. Bu ilaç ambalajlarının 

barkod sistemi aracılığıyla geri dönüşüme iade edilmesi önerilmektedir. 

xx. Su teması RTÜK kapsamında kamu spotu olarak zorunlu yayın kategorisine 

alınmalıdır. Bu sayede yüksek bütçeli ve etkili kamu spotları hazırlanarak 

prime-time aralığında yayınlanabilir. TBMM ve RTÜK ile görüşmeler 

hukukçular düzeyinde gerçekleştirilebilir.  

xxi. Şehirlerde park ve bahçe sulamaları şehir su tüketiminin önemli bir 

bölümünü oluşturmaktadır. İçinde bulunulan hidroklimatik, su kısıtlığı, 

ekolojik özelliklere uygun peyzajlandırma çalışmaları ile ilgili gerek halka 

gerekse yerel yönetimlere eğitim ve farkındalık faaliyetleri 

gerçekleştirilmelidir. Doğal koşullara uyumlu olmayan bitki yetiştirilmesi su 

faturalarına yansıtılmalıdır (Su kotası kullanımı ve yüksek ücret skalası 

uygulaması gibi).  

xxii. İklim değişikliği ve su kaynakları konularında gelecek vizyonu verilmesi 

yönünde eğitim ve farkındalık faaliyetleri artırılmalıdır. Deniz seviyesi 
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yükselmesinin kıyı şeritlerine etkileri, buzul ve kar erimesi, ekstrem hava 

olaylarındaki olası artış konularına değinilmelidir. Bu konularda kurumlar 

arasındaki işbirlikleri artırılmalıdır. 

xxiii. Su kullanımı konusunda belediyelerin şeffaf olarak halkı bilgilendirmesi 

önerilmektedir. Örneğin; kirli su deşarjı, arıtma, gri su kullanımı ile ilgili 

veriler günlük veya aylık ölçekte halka açık olarak yayınlanmalıdır.  

xxiv. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ilgili birimlerinin 

personeline yönelik su konularında bilgilendirici eğitimlerin planlanıp 

uygulanması ile birlikte eğiticilerin eğitimi programı eğitim dökümanı 

hazırlanması ve uygulanması önerilmektedir.  

xxv. Su ile ilgili projelerde planlama dökümanlarında (ÇED gibi) söz verilen 

faaliyetlerin proje işletmeye alındıktan sonra kontrolü ile halkın projelere 

karşı olumsuz yaklaşımı engellenebilir. Bunun için etkin bir denetim 

mekanizması gerekmektedir. Uzaktan sensörlerle sürekli denetim 

sağlanabilir. Bu sayede halkın gelecek projelere bakış açısı değiştirilebilir 

ve güven duyması sağlanabilir. Örneğin; elektrik konusunda SCADA 

sistemleri ile hat problemleri tespit edilebilmektedir. 5000m3/gün ve üstü 

kapasiteli arıtma tesislerinde sürekli atıksu izleme istasyonları 

bulunmaktadır. Bu gibi denetim sonuçlarının açık ve şeffaf bir internet 

arayüzü ile halka açılması, halkın bilinçlendirilmesi ve halkın güvenini 

kazanma açısından önem arz etmektedir.  

xxvi. Turizm Bakanlığı ile işbirlikleri kurularak turizm sektörünün su tasarrufu 

konularında bilinçlendirilmesine yönelik broşür/yazılı veya görsel 

yöntemler kullanılması zorunlu hale getirilmelidir.  

xxvii. Evsel gri su kullanımı ile ilgili farkındalık faaliyetleri artırılmalıdır. 

Örneğin; TOKİ evsel atık suları çeşidine göre farklı bir sisteme 

yönlendirerek inşa ettiği binalarda gri su kullanımını teşvik edebilir. Türkiye 

Belediyeler Birliğinin hem atıksu hem de bitki/su entegrasyonu konularında 

farkındalık yaratmak için sorumluluk alması önerilmektedir.  
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6. KARŞILAŞILAN SORUNLAR, DARBOĞAZLAR VE ÖNERİLER 

 

DARBOĞAZLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 Yeraltısuyu akım yönünün belirlenmesi, 

hidrojeolojik havza kavramsal 

modellerinin oluşturulması, yeraltısuyu 

bütçesinin hazırlanması gibi çalışmalarda 

uzun dönem meteorolojik, hidrolik ve 

hidrojeolojik verileri gerektirmektedir. 

Buna karşın mevcut durumda havza 

bazında verilerin dağılımının yetersizliği 

veya ölçümler devamlılık göstermemekte, 

akarsu akım verileri alt havzalarda 

bulunmamakta veya mevcut istasyonlar 

havzayı temsil etmemekte, bazı su 

kütlelerinde ölçüm alabilecek su noktaları 

(kuyu veya kaynak) yeterli olmamakta ve 

yeni kuyu açılması için gerekli çalışmalar 

yapılamamaktadır. 

 Yeraltısuyu seviye ölçümleri ile ilgili; 

özellikle manuel veri temininde, personel 

yetersizliği bulunmakta, süreklilik 

sağlanamamakta, farklı kurumlar ya da 

kişiler tarafından işletilen kuyularda, 

kurumlarla olan iletişim eksiklikleri, 

kuyuların kullanımda olması nedeniyle 

ölçüm alınamamaktadır.  

 Yeraltısuyu temini için belgesiz kuyuların 

açılması, kullanılan su miktarının 

ölçülememesi gelecekteki su arz 

güvenliğini tehdit etmektedir. 

 Yeraltı suyu ile ilgili arazi çalışmalarında, 

kuyularda seviye ölçümü ve kimyasal 

analiz amaçlı numune alımı sırasında izin 

ve kuyu donanımından kaynaklı 

 Yeraltısuyu ölçümlerinin (YAS seviyesi, 

sıcaklık, pH, vs) kesintiye uğramaması için 

sürekli ve online sistemlerle 

gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Yeraltısuyu araştırma ve rasat kuyuları 

arttırılmalı ve kurumlar tarafından ortak veri 

bankası kurulmalıdır.  

 Hidrojeoloji ile ilgili entegre modellerin 

kullanımına yönelik eğitimler verilmeli ve 

kullanımları yaygınlaştırılmalıdır. 

 Hidrojeolojik çalışmalarda havza ile ilgili 

bilgilerin temini ve gerekli bağlantıların 

kurulması amacıyla ön hazırlık için yeterli 

süre sağlanmalıdır. 

 Havzanın kavramsal modeli dikkate alınarak 

havzalarda uygun Yeraltısuyu Kütle 

belirleme yöntemlerini geliştirmek için 

ülkemize uygun rehber dokümanlar 

hazırlanmalıdır. 

 Yeraltısuyu ölçüm ve örnekleme 

çalışmalarını yürüten arazi elemanı sayısı 

artırılmalı ve bu konuda mutlaka mesleki 

eğitimler verilmelidir.  
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problemler ile sebebiyle ölçüm ve 

örnekleme istenilen düzeyde 

yapılamamaktadır.  

 Havzanın yeraltı suyu bütçesi 

hesaplamalarında akiferlerden yapılan 

tüketim miktarının belirlenmesi 

kapsamında havzalarda kuyu tespitleri 

esnasında özel mülkiyetlerde bulunan 

kuyuların tespiti, ölçüm ve 

örneklemelerinde sorunlar yaşanmaktadır. 

 Yeraltısuyu ile ilgili mevcut ve/veya elde 

edilen veriler havzayı yeterince temsil 

edememekte, havzadaki dağılımlarının 

yeterli olmaması, amaca uygun olarak 

belirlenmemiş olması ve veri gözlem 

süreleri yeterli olmamaktadır.  

 Havzanın 3 boyutlu jeolojik ve 

hidrojeolojik yapısını tespit etmeye 

yönelik veriler yetersizdir.  

 Sürdürülebilir yeraltısuyu yönetimi için 

en önemli bileşen olan emniyetli verimin 

belirlenmesinde bir standardizasyon 

bulunmamaktadır. 

 Jeotermal potansiyelin mevcut olduğu 

havzalarda yeraltı suyu akiferleri ve 

jeotermal rezervuar çalışmaları birlikte 

değerlendirilmemektedir. 

 

 

 Su kaynaklarına dayalı proje 

geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan 

hidrolojik veriler DSİ tarafından 

üretilmektedir. Bu kapsamda artan iş 

yüküne karşın bu alanda çalışan gerek 

hidrolog gerekse mühendis sayısı yetersiz 

kalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Başta DSİ olmak üzere ilgili kamu 

kurumlarında hidroloji alanında çalışma 

yapan teknik personel sayısı artırılmalıdır.  
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 İşletmede olan depolama tesislerin giriş 

ve çıkış akımları birçok tesiste 

ölçülmesine karşın özellikle son yıllarda 

sayısı hızla artan göletlerde yeterli 

düzeyde ölçüm alınmamaktadır.  

 Büyük su projelerinin önemli ölçüde 

tamamlanmasının ardından yatırımlarda 

küçük su projelerine ağırlık verilmeye 

başlanmıştır. Bu kapsamda da gölet 

projelerine yönelik etüt çalışmalarına hız 

verilmiştir. Su bütçesine yönelik yeterli 

verisi bulunmayan akış kollarında da 

düşünülen gölet projelerinin barındırdığı 

belirsizlik diğer projelere göre daha 

yüksek seviyededir. Ampirik yöntemlerle 

yapılan su temini hesaplarından hareketle 

planlanan göletlerin, işletme dönemi 

boyunca tahmin edilen değerlerden çok 

daha farklı akımlarla işletilmesi ihtimali 

bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tüm su yapılarının tasarımı ve işletilmesinde 

en önemli veri hidrolojik ve meteorolojik 

verinin temini işinin kurumsal yapısının 

önemiyle orantılı olarak güçlendirilmesi son 

derece acil ve gereklidir. Suyun miktar ve 

kalitesine yönelik ölçüm ve izleme 

çalışmalarının bir arada ve daha güçlü bir 

kurumsal yapılanma içinde yürütülmesi daha 

uygun olacaktır.  

 Ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesi 

konusunda, birinci ve en önemli basamak 

olan rasat faaliyetlerinin yürütülmesi için 

yeterli sayı ve nitelikte personelin varlığı 

büyük önem arz etmektedir. Artan rasat 

faaliyetlerine karşın DSİ’de bu işle ilgili 

personel sayısı azalmakta olup mevcut 

durumda rasat faaliyetinde görevli personel 

sayısı yetersizdir. Bu alanda personel 

istihdamı için kadro ihdas edilerek personel 

sayısının artırılması, bu personelin 

yetiştirilmesi için Meslek Yüksekokulu 

düzeyinde eğitim sağlanması faydalı 

olacaktır. 

 İşletmeye geçmiş olan depolamalı 

tesislerinden alınmış/alınacak olan batimetri 

haritası sonuçları kullanılarak rüsubat verimi 

için DSİ tarafından havza/alt havza bazlı 

çalışma yapılmalıdır. 

 İşletmeye alınan depolamalı tesislerin 

tamamında giriş ve çıkış akımları, sulama, 

içme suyu, sanayi vb. kullanımlar mutlaka 

ölçülmelidir.   

 Hidrometeorolojik verilerin paylaşım 

kurallarının bir yönerge ile açıklığa 

kavuşturulmalı, eğitim ve araştırma amaçlı 

veri kullanımı ücretsiz olmalı ve veriye 
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 İçmesuyu ve sulama tesislerinin hat ve 

şebekelerinde meydana gelen kayıp ve 

kaçaklar suyun etkin, verimli kullanımını 

ve planlama faaliyetlerini son derece 

olumsuz etkilemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Havzalar itibarıyla suyun bölgesel 

dağılımı ile nüfusun bölgesel yoğunluğu 

dikkate alındığında su ve nüfus arasında 

ters bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte nüfusun yoğun olduğu 

bölgelerde su havzalarındaki baskılar da 

artmaktadır. Bu da kıt olan su 

kaynaklarını olumsuz olarak 

etkilemektedir.  

 

 

 

 Sulama ve içme suyunda ihtiyaçtan çok 

fazla su kullanılmaktadır. Bu durum 

sulamada gelir kaybı, toprak niteliğinin 

erişimin mekanizmasının kolaylaştırılmalı, 

Su Veri Tabanı uygulamacıların talepleriyle 

uyumlu olarak sürekli geliştirilmelidir. 

 Sulama ve içme suyunda iletim ve dağıtım 

hatlarında kayıp ve kaçakların asgari düzeye 

indirilebilmek için gerekli yatırımların ivedi 

şekilde planlanması ve uygulanması önem 

arz etmektedir. Bu kapsamda tarla içi sulama 

yöntemlerinde yağmurlama ve damla sulama 

yöntemi teşvik edilmeli, gerekli görülen 

yerlerde zorunlu haline getirilmelidir. Şehir 

içi içmesuyu şebekelerinin yenilenmesi 

konusunda eylem planı hazırlanması, 

eylemin uygulanması görevi belediyeler 

yerine merkezi idarelere (İller Bankası, 

TOKİ vb.) verilmelidir.   Devletin tarımsal 

teşvik sistemi havza ve mikro havza bazlı 

olarak şekillendirilmeli bu yapılırken de DSİ 

kapsamında yürütülen planlama mühendislik 

hizmetleri çalışmalarının da buna uygun 

olarak tasarlanması sağlanmalıdır.  

 Havzalar arası su transferi konuları sıklıkla 

gündeme gelmeye başlamaktadır. Bölgesel 

kalkınma faaliyetleri göz önünde 

bulundurarak yapılması gereken bu 

çalışmalarda ekolojik, ekonomik ve hukuki 

boyutlar da ihmal edilmemeli; oluşacak 

maliyetlerle daha önceleri rantabl 

bulunmayarak iptal edilen projelerin de 

gerçekleştirilebileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

 Endüstri tesislerinde ve OSB’lerde 

yağmursuyu hasadı, gri su ve mor su 

kullanımı teşvik edilmeli, hatta OSB’lerde ve 

belli su tüketiminin üzerindeki tesislerde 
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olumsuz yönde etkilenmesi, hidroelektrik 

enerji projelerinde üretim kayıplarına 

sebep olmaktadır.  

 Sulamaya açılan alanlarda ürün deseni 

kontrol ve denetimi etkin 

yapılamamaktadır. Bu durum Projeden 

beklenen faydaya ulaşılamamasına ve 

sosyal açıdan önemli problemlere yol 

açmaktadır. 

 Nehir havzalarında geçmiş yıllarda 

faaliyete geçen projelere karşın 

membadaki sulama ve içme suyu talepleri 

artarak devam etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zorunlu tutulmalıdır. Böylece sanayi tesisleri 

kullanmak zorunda oldukları için atık 

sularına daha iyi arıtma sağlama zorunluluğu 

ile birlikte nehirlerdeki sanayi kaynaklı 

kirleticilerin azaltılmasına da katkı sağlanmış 

olacaktır. Endüstri tesislerinde yapılacak 

tasarruf ile YÜS ve YAS kaynaklarının 

endüstri amaçlı kullanımı azaltılmış 

olacaktır. Böylelikle açığa çıkan su kaynağı 

yapılacak projeler ile diğer sektörlerde etkin 

bir şekilde değerlendirilebilecektir. 

 Hidroelektrik enerji projelerinin 

planlanmasında kurulu güç optimizasyonu, 

depolamalı/depolamasız tesis seçimi, saatlik 

işletme çalışması, 6446 sayılı kanun 

kapsamında serbest piyasa enerji fiyat 

mekanizmaları dikkate alınarak yapılmalıdır. 

 Yerel iklim şartları, su bütçesi göz önüne 

alınarak, toprak yapısı-iklim-gıda ihtiyacına 

paralel olarak seçilecek uygun ürün deseni 

planlanması ve uygulanmasına daha etkin 

olarak devam edilmelidir. Tarımsal 

desteklemelerin, su sıkıntısı olan havzalarda 

suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere 

verilmesi yaygınlaştırılmalıdır. 

 Mor suyun tarımsal sulamada 

kullanılabilmesi için öncelikle paydaşların bu 

konuda bilinçlendirilmesi ve ikna edilmesi 

gerekmektedir. Bu konuda devlet eliyle pilot 

projeler gerçekleştirilmeli ve sonuçları şeffaf 

bir şekilde halk ile paylaşılmalıdır.  

 Seyhan Havzasında uygulanmakta olan 

ATHOM projesinin diğer havzalarda 

kullanımı hususundaki çalışmalar daha da 

hızlandırılmalıdır.  

 Başta su kıtlığı yaşanan havzalar ile sınıraşan 
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 Tarımsal alanlardaki parçalılık ve 

dağınıklık, tarımsal yeniliklerin 

benimsenmesini ve verim artırıcı 

havzalar olmak üzere iklim değişikliği 

etkisindeki havzalarda, gelecekte su 

potansiyeline yönelik çalışmalara hız 

verilmelidir.  

 Arıtılmış atık suların belli oranda (park, 

bahçe vb. alanlarda) kullanımı konusunda 

Belediyelere zorunluluk getirilmeli, 

tarımsal sulamada kontrollü olarak 

kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Tek 

depolama tesisli, tek talep noktalı (sulama, 

içme suyu) işletme çalışmaları ile havza 

bazlı çalışmalar yapılması durumunda su 

kaynaklarının efektif kullanımına yönelik 

sonuçlar alınamamaktadır. Bu kapsamda 

uygun modellerin kurulup, fiili işletme 

çalışmalarının da benzer modellerle 

yapılması daha faydalı olacaktır. 

 Yenileme (rehabilitasyon) projelerinde 

basınçlı sulama yöntemlerine geçiş 

olmasına rağmen hidrolojik şartlar 

sebebiyle sulama suyu yetersizliği ile 

karşılaşıldığı durumlarda suya göre ürün 

deseni önerisi yapılmalıdır. 

 Tesis noksanlığı olmamasına rağmen su 

yetersizliğinin yaşandığı sulama 

projelerinde rehabilitasyon maliyeti de göz 

önüne alınarak yenileme yerine ürün deseni 

değişikliği ve su kullanıcılarının kendi 

imkanları ile basınçlı sulama yöntemlerine 

geçme imkanları öncelikli olarak mutlaka 

değerlendirilmelidir. 

 Tarım işletmelerinin nisbi büyüklüğü, 

parçalılık, dağınıklık durumu, toprağın 

mülkiyet şekli ve bunların zaman içinde 

değişimi, etkin kaynak kullanımıyla 

yakından ilgili bulunmakta ve sulamaya 
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önlemlerin alınmasını zorlaştırmakta, 

böylece maliyetlerin yükselmesine neden 

olmakta, su dağıtımı ve tarla içi sulama 

uygulamalarında uygun yöntemlerin 

seçiminde güçlükler oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

 Havza Master Planları kapsamında çok 

sayıda kurum ve kuruluştan veri 

toplanması ve bu verilerin sağlıklı bir 

şekilde kullanılır hale getirilmesi 

gerekmektedir. Ancak, elde edilen 

verilerin güvenilirliği bilinmemektedir. 

Havza master planı çalışmaları 

kapsamında ortaya konan sonuçların 

belirli bir güven aralığı içinde yer aldığı 

kabul edilerek, master plan çalışmaları 

sonucunda bu sonuçların (sulama 

sahaları, su tüketimleri vs.) ilgili 

idarelerce gözden geçirilmesi 

sağlanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

açılan alanlarda sulama oranını 

etkilemektedir. Bu durumun planlama 

çalışmalarında göz önüne alınması, 

toplulaştırma imkânlarının planlama 

aşamasında irdelenmesi ve önerilmesi 

önem arz etmektedir.  

 

 DSİ tarafından 2014-2018 yılları arasında 

hazırlattırılan havza master plan 

çalışmalarında çalışmaların çok sayıda veri 

temin edilmiştir. Bundan sonraki süreçte 

havza master plan çalışmalarında toplanan 

verilerin rafine edilerek iklim değişikliğinin 

etkisi vb. havzada yer alan problemlere 

çözüm getirecek havzalar arasındaki su 

aktarımını tekrar değerlendirecek şekilde 

Revize Havza Master Plan çalışmalarının 

yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar 

yapılırken SYGM tarafından yapılan 

Kuraklık Yönetim Planı, Taşkın Yönetim 

Planı, Havza Yönetim Planı ve Havza Bazlı 

Sektörel Su Paylaşımı çalışmalarından 

yararlanılmalı ayrıca, sonraki süreçte bu 

çalışmaların geliştirilebilmesi için yeni 

veriler hazırlanmalıdır. 

 Master Plan çalışmalarından önce iklim 

değişikliği açısından risk taşıyan, su 

kullanımı ve su tahsisi açısından sorun 

yaşanan havzalardaki su tüketim durumlarını 

ortaya koymak için 1-2 yıl süreli saha 

ölçümleri ve gözlemleri yapılarak gerçekçi su 

tüketiminin belirlenmesi için yöntem 

geliştirilmelidir. Buradan elde edilecek 

sonuçlar doğrultusunda iklim değişikliği 

nedeniyle su kaynağında yaşanacak 

azalmanın su tahsis sürecinde doğru bir 
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 Planlama çalışmaları son dönemlerde 

Planlama+Projelendirme şeklinde 

yürütülmeye başlanmış ve bu sayede 

daha hızlı ilerleme kaydedileceği 

hedeflenmiştir. Ancak bu durum 

planlama safhasına yeterince zaman 

ayrılamamasına ve ilerleyen süreçlerde 

daha büyük zaman kayıplarına neden 

olabilmektedir. Planlama çalışmaları 

için bırakılabilecek boşlukların, ülke 

ekonomisine dönüşü çok daha büyük 

oranlarda olabilmektedir. 

 Su kaynakları projelerinde Kamu 

kurumları (belediyeler, bakanlıklar vb.) 

ve özel sektörün su ile ilgili yaptığı 

dağınık çalışmaların işbirlikleri ile daha 

planlı ve efektif bir şekilde düzenlenmesi 

etki ve sürdürülebilirlik açısından 

önerilmektedir.  

 

 

 İşletmeye geçen projelerde 

işletmede karşılaşılan problemlerin 

geri bildirimlerin yeterli düzeyde 

olmaması ve/veya yeni planlama 

çalışmalarında çok fazla dikkate 

alınmaması  

 

 

 

 

 

 

şekilde yönetilmesi için veri temin edilmiş 

olabilecektir. 

 

Planlama çalışmaları kapsamındaki etüt ve 

araştırmalar için işin gerektirdiği ölçüde süre 

verilmelidir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Özellikle büyükşehir belediyelerinin 

içmesuyu temin projeleri için DSİ’den su 

kullanım izni alması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 2000-2020 döneminde Planlama, Kati Proje, 

İnşaat ve İşletme (işletmede en az 5 yıl) 

süreçlerini yaşamış özellikle sulama ve 

içmesuyu amaçlı projelerden DSİ’nin her bir 

Bölge Müdürlüğü’nde en az 2 adet olmak 

üzere planlama, proje ve işletme süreçlerinin 

karşılaştırılmalı olarak ele alındığı bir 

raporun hazırlanması su ve toprak 

kaynaklarının kullanımı için yapılan 

yatırımlardan elde edilen faydaların ortaya 

konulması açısından faydalı olacaktır. Bu 

rapordan elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesi ve Mühendislik Hizmetleri 

işlerinin çalışma kriterlerinin gözden 

geçirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, sonuç 
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DARBOĞAZLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Özellikle yeraltı suyu emniyetli rezerv 

ve kalite yönüyle sıkıntı yaşanmayan 

yörelerde içmesuyu temininde yeraltı 

suyu kullanımının dikkate alınamaması 

durumunda yapılacak depolama 

tesislerinin boyutu çok fazla artmakta 

veya yetersizlik sorunu ile 

karşılaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 Son yıllarda depolama tesislerde 

batimetri harita alımları artmasına 

karşın önceki yıllarda alımın az olması 

rüsubat birikimi ve verimi ile ilgili 

bilgiler kısıtlıdır.  

 Halkın katılımı/bilinçlendirilmesi, 

eğitim ve farkındalık çalışmaları hem 

yüksek bütçe hem de uzun dönemli 

çalışmalar yapmayı gerektirmektedir. 

Bu nedenle bu faaliyetler için yıllık 

bütçe planlanması yerine uzun vadeli 

planlamalar yapılmalıdır. 

 

çıktıları paydaş kurumlar ile paylaşarak yeni 

yapılacak projeler ile ilgili işbirliği geliştirme 

yolları araştırılmalıdır. 

 

 

 

 

 İçme suyu depolama tesislerinin 

planlanmasında, belirlenen içme-kullanma 

suyu ihtiyacının %100 oranında karşılanması 

esasına dayalı olarak çalışmalar 

sürdürülmektedir. Yer altı sularının ya da 

başka kaynakların da takviye amacıyla 

kullanılabileceği gözetilerek, uzun yıllar 

ortalamasında %90-95 karşılama oranlarına 

yönelik olarak planlama çalışmaları 

yürütülebilir. İlgili iletim tesislerinin bu 

kabule göre inşa edilmesi durumunda, 

zamanın büyük çoğunluğunda daha yüksek 

oranlarda içme suyu temini ve yüzey suyu 

kaynaklarından sağlanabilir. 

 Barajların batimetrik haritaları düzenli olarak 

(10 yıl aralıklı) alınarak sediment durumu 

kontrol edilmelidir. Rehabilitasyon 

projelerinde veya öncesinde batimetri 

haritasının alınması gerekmektedir.  

 Toplumda suyun her yönüyle farkındalığının 

artırılmasına yönelik çalışmalar için 

Uluslararası fonlardan (BM, AB, OECD vd.) 

destek alınmalıdır.  

 Suyun miktarı kadar kalitesinin de önemli 

olduğundan yola çıkarak su kaynaklarının 

kirliliği ve arıtma sistemleri konularında 

gerçekleştirilen farkındalık/bilinçlendirme 

faaliyetleri artırılmalıdır. 

 Su yönetimi ve halk sağlığı arasındaki 
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DARBOĞAZLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilişkiyi ortaya koyan bilimsel çalışmalara, 

farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine 

gereken önem verilmelidir. 

 Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi ile ilgili 

faaliyetler halkın kolayca anlayacağı dil ve 

yöntemlerle yapılmalı ve gerçekçi, 

uygulanabilir ve sürdürülebilir nitelikte 

planlanmalıdır. Bu; ancak profesyonel bir 

ekip tarafından gerçekleştirilebilir. Bu 

nedenle halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi 

ile ilgili faaliyetler kurumsal yapıya entegre 

edilmeli (örneğin Şube Müdürlüğü), birkaç 

personel özelinde gerçekleştirilen faaliyet 

olmaktan çıkarılmalıdır. 

 Su kirleticilerle ile ilgili bilgilendirme uygun 

düzeyde okul müfredatlarına eklenmelidir.  

 Evlerde ve işyerlerinde kullanılan suyun 

israfını önlemek ve su ayak izi kavramını 

yaymak amacıyla görsel basında ve sosyal 

medyada etkili kampanyalar 

düzenlenmelidir. Toplu taşım araçlarında, 

billboardlar bu maksatla da kullanılmalıdır.  

 Millî Eğitim Bakanlığı ve DSİ işbirliği ile 

geliştirilen Su Elçileri Kulüpleri 

yaygınlaştırılmalıdır. 

 Su ile ilgili farkındalığın artırılmasına 

yönelik sosyal ve spor faaliyetlerinin sayısı 

artırılmalıdır. Devlet Tiyatroları işbirliğinde 

çocuk ve yetişkin oyunları, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı işbirliğinde spor etkinlikleri 

(yürüyüş, koşu, maraton, doğa yürüyüşü, 

profesyonel spor faaliyetlerinde yazılı ve 

görsel faaliyetler) önerilmektedir. 
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UYGULANACAK 

STRATEJİLER/ 

POLİTİKALAR 

EYLEMİN ADI SORUMLU BİRİM İŞBİRLİĞİ 

YAPILACAK 

KURUM VE 

KURULUŞLAR 

KISA 

VADE 

(2022 – 

2023) 

ORTA 

VADE 

(2022 – 

2026) 

UZUN 

VADE 

(2022 – 

2032) 

(1) Yeraltı  ve yerüstü 

sularının miktar ve 

kalite olarak 

kontrolü, 

sürdürelebilir 

yönetiminin 

sağlanması (1) 

Hidrojeolojik etüt çalışmalarının 

detaylandırılması maksadıyla araştırma ve 

gözlem kuyularının arttırılması  

DSİ SYGM, MTA X X  

Yeraltı suyu kuyularında sayaç 

takılmasının yaygınlaştırılması 

DSİ BELEDİYELER, 

SULAMA 

BİRLİKLERİ, 

KOOPERATİFLER 

X X  

Rasat faaliyetlerinin, yeraltı ve yerüstü 

sularının kimyasal analiz örnekleme 

çalışmalarının yürütülmesi için yeterli 

sayı ve nitelikte personel istihdam 

edilmesi 

DSİ TOB,  X X  

Su kıtlığı yaşanan havzalarda iklim 

değişikliği etkisinde gelecekteki su 

DSİ, SYGM TOB, ÇŞB,  

BELEDİYELER,  

X X  
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potansiyeline yönelik çalışmalara hız 

verilmesi 

Yeraltısuyu ölçümlerinin (YAS seviyesi, 

sıcaklık, pH, vb.) kesintiye uğramaması 

için sürekli ve online sistemlerle 

gerçekleştirilmesinin sağlanması 

 

DSİ BELEDİYELER, 

SULAMA 

BİRLİKLERİ, 

KOOPERATİFLER 

X X  

Hidrometeorolojik 

veri ağının 

güçlendirilmesi (2) 

Başta DSİ olmak üzere ilgili kamu 

kurumlarında hidrometeoroloji alanında 

çalışma yapan teknik personel sayısı 

artırılmalıdır.  

 

DSİ TOB, MGM, SYGM X X  

İşletmeye alınan depolamalı tesislerin 

tamamında giriş ve çıkış akımları, sulama, 

içme suyu, sanayi vb. kullanımlar mutlaka 

ölçülmelidir. 

DSİ TOB, 

BELEDİYELER, 

SULAMA 

BİRLİKLERİ, ÇŞB, 

SANAYİİ VE 

TEKNOLOJİ 

BAKANLIĞI  

 X  
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Hidrometeorolojik verilerin paylaşım 

kuralları bir yönerge ile açıklığa 

kavuşturulmalı, eğitim ve araştırma 

amaçlı veri kullanımı ücretsiz olmalı ve 

veriye erişimin mekanizmasının 

kolaylaştırılmalı, Su Veri Tabanı 

uygulamacıların talepleriyle uyumlu 

olarak sürekli geliştirilmelidir. 

 

DSİ, MGM, SYGM TOB, ÇŞB  X  

Halkın katılımı ve 

bilinçlendirilmesi (3) 

Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi ile 

ilgili faaliyetlerin bütçelendirilmesi, 

uluslararası fonların (BM, AB, OECD 

vd.) daha etkin bir şekilde devreye 

sokulması 

TOB, ÇŞB DSİ, SYGM, AB VE 

DIŞ İLİŞKİLER 

GM, CSB 

 X  

Kamu kurumları (belediyeler, bakanlıklar 

vb.) ve özel sektörün su ile ilgili yaptığı 

dağınık çalışmaların işbirlikleri ile daha 

planlı ve efektif bir şekilde düzenlenmesi 

SYGM TOB, ÇŞB, DSİ, 

BELEDİYELER,  

 X  
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Su yönetimi ve halk sağlığı arasındaki 

ilişkiyi ortaya koyan farkındalık ve 

bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılması 

SYGM TOB, ÇŞB, DSİ, 

BELEDİYELER, 

SAĞLIK 

BAKANLIĞI 

 X  

Evlerde ve işyerlerinde kullanılan suyun 

israfını önlemek ve su ayak izi kavramını 

yaymak amacıyla görsel basında ve sosyal 

medyada etkili kampanyalar 

düzenlenmesi 

DSİ, SYGM TOB, MEB, GSB, 

TRT, DSİ 

 X  

Su kaynaklarının 

geliştirilmesi  

projelerinde 

sosyoekonomik 

şartların daha etkin 

kullanımı (4) 

Tarım işletmelerinin nisbi büyüklüğü, 

parçalılık, dağınıklık durumu, toprağın 

mülkiyet şekli ve bunların zaman içinde 

değişimi, etkin kaynak kullanımıyla 

yakından ilgili bulunmakta ve sulamaya 

açılan alanlarda sulama oranını 

etkilemektedir. Bu durumun planlama 

çalışmalarında göz önüne alınması, 

toplulaştırma imkânlarının planlama 

aşamasında irdelenmesi ve önerilmesi 

DSİ TOB  X  
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Halkın katılımı ve bilinçlendirilmesi ile 

ilgili faaliyetlerin kurumsal yapıya entegre 

edilmesi 

TOB, ÇŞB DSİ, SYGM   X 

Eğitim odaklı işbirliklerinin yeterli düzeye 

getirilmesi 

TOB DSİ, SYGM  X  

Havza bazlı 

çalışmaların ve 

etkinliğinin 

sağlanması (5) 

Havza master plan çalışmalarının 

havzadaki problemlerin çözümüne 

yönelik olarak en fazla 10 yıl olmak üzere 

belirli aralıklarla revize edilmesi,  

DSİ TOB, ÇŞB, HYH, 

BELEDİYELER 

 X  

Master Plan çalışmaları kapsamında iklim 

değişikliği açısından risk taşıyan, su 

kullanımı ve su tahsisi açısından sorun 

yaşanan havzalardaki düzenli ölçümlerin 

ve gözlemlerin yapılarak gerçekçi su 

tüketiminin belirlenmesi 

DSİ TOB, ÇŞB, 

BELEDİYELER, 

SULAMA 

BİRLİKLERİ,  

 X  

Havzada hedef yıl için nüfus ve içme, 

kullanma ve sanayi suyu 

projeksiyonlarının yapılarak ihtiyaçların 

güncellenmesi 

DSİ ÇŞB, İLLER 

BANKASI, 

BELEDİYELER 

 X  
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Havza genelinde alt havzalar esas alınarak 

işletme çalışmalarının yapılması ve çeşitli 

amaçlara yönelik kullanılmasını 

sağlayacak optimum işletme 

politikalarının önerilmesi 

DSİ TOB, 

BELEDİYELER, 

ÇŞB 

 X  

Sınır aşan havzalarda su yönetiminin etkin 

bir şekilde sürdürülebilmesi için sınır aşan 

havzaların toplam su potansiyeli 

konusunda farklı senaryolar ile 

çalışmaların yapılması 

DSİ SUEN, DIŞ İŞLERİ 

BAKANLIĞI 

 X  

Havzada mevcut durumda su kalitesi 

ölçümü yapılan yüzey ve yeraltısuyu 

gözlem istasyonlarındaki analiz 

sonuçlarını  ilgili mevzuata göre içme, 

kullanma ve sulama suyu bakımından 

değerlendirerek  havza su kalitesi 

raporunun hazırlanması 

DSİ, SYGM TOB, ÇŞB,   X  


