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Atıksu Arıtma Tesisi
Alt Çalışma Grubu
Avrupa Birliği
Araştırma ve Geliştirme
Altyapı Koordinasyon Merkezi
Büyükşehir Belediyesi
Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi
Sektör Bazlı Referans Dokümanları
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Coğrafi Bilgi Sistemi
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Çalışma Grubu
Çiftçi Kayıt Sistemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ölçüm Bölgeleri/İzole Alt Bölgeler
Devlet Su İşleri
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
TOB Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Hazine ve Maliye Bakanlığı;
Altyapı Kaçak İndeksi
İnsansız Hava Aracı
İl Yatırım Takip Sistemi
Entegre Kirliliği Önleme Direktifi
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Mevcut En İyi Teknikler
Nehir Havzası Yönetim Planı
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu
Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin
Belirlenmesi Projesi
Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi
Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;
Sivil Toplum Kuruluşu
Su Enstitüsü
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Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi
Su ve Kanal İdaresi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Türkiye Bankalar Birliği
Tarım ve Orman Bakanlığı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara
Araştırma Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu
Yükseköğretim Kurulu
Doğal Hayatı Koruma Vakfı
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Yaşamsal öneme sahip ancak giderek daha zor erişilebilir olan su kaynaklarının
toplumsal ihtiyaçları karşılamak için daha etkili ve verimli bir şekilde kullanım ve
sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerektiği aşikârdır. Bu nedenle, toplumdaki her bir
fert tarafından, suyun son derece değerli ve giderek azalan bir kaynak olduğunun
anlaşılabilmesi ve bu kaynağın verimli, adil ve akılcı şekilde kullanılabilmesi için doğru
stratejilerin ve politikaların geliştirilmesi ve aynı zamanda bu strateji ve politikaların
uygulanabilir eylemlere dönüştürülmesi son derece önemlidir.
Bu kapsamda oluşturulan Su Verimliliği Çalışma Grubu ve ana çalışma grubu
bünyesinde yer alan alt çalışma grupları tarafından, 04.05.2021 – 16.07.2021 tarihleri
arasında çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu temsilcisi, 66 farklı üniversite, 141
akademisyen, 32 özel sektör ve 38 sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların aktif
katılım ve katkı sağladığı çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantılar öncesinde, esnasında ve sonrasında taslak Su Verimliliği
Çalışma Belgesi’ne ilişkin ilgili kamu kurum kuruluşları, yerel idareler, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden oluşan üyelerin görüşleri
alınmıştır. Şura hazırlık sürecinde, söz konusu görüşler ve katkılar doğrultusunda Su
Verimliliği Çalışma Belgesi’ne nihai hali verilmiştir.
Su Verimliliği Çalışma Belgesi’nde öncelikle ülkemizdeki su verimliliği ana
bileşenleri; kentsel su verimliliği, tarımsal sulama verimliliği, endüstriyel su verimliliği,
suyun yeniden kullanımı ve alternatif kaynaklar geliştirilmesi, su ayak izi ve
eğitim/farkındalık geliştirme bileşenleri üzerinden ülkemizde mevcut durumun fotoğrafı
çekilmiş, yapılan işler ve çalışmalar listelenmiştir. Mevcut durumun ortaya koyulmasını
müteakip karşılaşılan darboğazlar, temel sorunlar ve bunlara karşılık gelen çözüm
önerileri tanımlanmıştır. Sonrasında ise tüm su paydaşlarını ortak sorumluluk anlayışına
davet eden üst ölçekli stratejiler, politikalar ve eylemler belirlenerek su verimliliği yol
haritası ana hatlarıyla ortaya koyulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Su Verimliliği, Su Ayak İzi, Yeniden Kullanım, Sulama, Endüstri,
Alternatif Kaynaklar, Tüketim, Eğitim, Farkındalık
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1. SU ŞURASI YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ VE FAHRİ ÜYELER

YÜRÜTME KURULU
Tarım ve Orman Bakanlığı
Bakan Yardımcısı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel
Sekreteri
Ege Üniversitesi Rektörü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Su Yönetimi Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı

Akif ÖZKALDI
Özgür Akif TEL
Hasan Hüseyin COŞKUN
Prof. Dr. Necdet BUDAK
Bilal DİKMEN
Kaya YILDIZ
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ

FAHRİ ÜYELER
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

Muhammet BALTA

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

Cevdet YILMAZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

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

Adı Soyadı

Genel Sekreter

Mustafa UZUN

Genel Sekreter
Yardımcısı

Satuk Buğra FINDIK

Genel Sekreter
Yardımcısı

Nazmi KAĞNICIOĞLU

Yardımcı Personel

Şeref DAĞDELEN

Yardımcı Personel

Fatma SAĞDIÇ

Yardımcı Personel

Yasemin CEYHAN KOCA

Yardımcı Personel

Elif KOCAMAN

Yardımcı Personel

Tuğkan TANIR

Yardımcı Personel

Halil İbrahim DERTLİ

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

Yardımcı Personel

Murat Can KAYABAŞ

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Hidrojeoloji Yüksek Mühendisi
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı
Prof. Dr. İlker ANGIN
(ÇG Başkanı)
Yusuf BAŞARAN
(ÇG Başkan Yardımcısı)
Asiye DÜŞÜNCELİ
(ÇG Raportör)
Fatma Zişan TOKAÇ
(ÇG Raportör)
Celil ŞAHBAZ
(ÇG Raportör)
Mehmet Can GÜÇLÜ
Aslıhan KORKMAZ
Hatice DUMAN
Burak EKİNCİ
Özlem CAN
Kamil AYBUĞA
Mahir ÖZCAN
Şükrü UZUN
Cahit YAYAN
Semih EMLEKÇİ
Çiğdem KUŞ
Ayşe AYDIN
Bedriye ESKİCİ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

M. Halit ŞARALDI
Dr. Evren YILDIZ
Candan ŞAHİN
Murat SAN
Özgür AYDINCAK
Mesut KELEŞ
Dr. Aynur FAYRAP
Hüseyin Uğur KOLSUZ
Burcu ENGİN
Aynur SÜMEN
Ali Çağlar ÇELİKKAN

No
1
2
3
4
5
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Kurum/Kuruluş
Atatürk Üniversitesi
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
TOB Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)
Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)
Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
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No
30

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı
Nergis ÖZMETİN

31

Zeynep TOKAY

32

Dr. Gonca KARACA BİLGEN

33

Doç. Dr. Ülviye ÇEBİ

34
35

İlknur DEDE
Ümit GÜNDÜZ

36

Fazlı GÜNGÖR

37
38
39
40
41
42
43

Ece SARAOĞLU
Meryem ARSLAN
Havva KILIÇ
Yaşar Tolga SARI
Nazlı YILMAZ
Hasan ŞANALMIŞ
Akif YENİKALE

44

Mehmet Akif KAYA

45

Kısmet Merve ŞERBETÇİGİL

46

Mevlüt VANOĞLU

47

Çetin SUÇİ

48

Selin ENGİN

49
50

Fulya YÜZBAŞIOĞLU
Devlet GÜLDAĞ

51
52
53
54

Dr. Şeyma KARAHAN ÖZBİLEN
Onur Fatih BULUT
Dr. Cemal YILDIZELİ
Osman ŞENAYDIN
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Kurum/Kuruluş
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar
Genel Müdürlüğü
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü
ÇŞB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
ÇŞB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
ÇŞB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
GAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
KOP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
DAP Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı
STB Stratejik Araştırmalar ve
Verimlilik Genel Müdürlüğü
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Standartları Enstitüsü
Türkiye Belediyeler Birliği
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No
55

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı
Hayrettin Onur BEKTAŞ

56

Erdem KARABİNA

57

Battal KAMİLOĞLU

58

Devrim İZGİ

59

Şemsi TAŞKESENLİOĞLU

60

M. İlker BOZKURT

61

Mustafa USLUER

62

Halil İbrahim GİRGİN

63

Dr. Salih YILMAZ

64

Hakan KILINÇ

65
66
67
68
69

Ali Osman KAPLAN
Kürşad KALEMCİ
Aylin AYDIN ERTOP
Prof. Dr. Ali ÜNLÜKARA
Prof. Dr. Ayşe Bilsen BELER
BAYKAL
Prof. Dr. Ayşe
MUHAMMETOĞLU
Prof. Dr. Berrin TANSEL
Prof. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL
Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA
Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN
Prof. Dr. Ülkü YETİŞ
Prof. Dr. Mahmud GÜNGÖR
Prof. Dr. Mahmut FIRAT
Doç. Dr. Abdullah MURATOĞLU
Doç. Dr. Emrah ÖZTÜRK

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
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Kurum/Kuruluş
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü (ASKİ)
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü (BUSKİ)
Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü
Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ)
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Erciyes Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Florida Uluslararası Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi
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No
80
81
82
83
84

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı
Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR
Doç. Dr. Mustafa Evren ERŞAHİN
Öğr. Gör. Tolga PİLEVNELİ
Zehra AVANOZ
Aylin DAL

85

Burhan SAKKAOĞLU

86

Yusuf KAYA

87

Rahmi ÇAKARIZ

88

Dr. Mehmet DİKİCİ

89
90
91

Prof. Dr. Bekir KAYACAN
Aykan GÜLTEN
Barış SOFRACI

92

Büşra UÇAR

93
94
95
96
97

Halil İbrahim EKREN
Bahadır GÜLER
Can HAKYEMEZ
Orçun YILDIZCA
Miray TUĞ

98

Ali GÜMÜŞ

99
100
101
102
103

Oytun ARIKAN
Nazlı Çağlar CİNPERİ
Murat YILDIRIM
A. Ömer YULUĞ
Tuğba ŞİMŞEK

104 Kayhan ÖÇAL
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Kurum/Kuruluş
Ankara Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Batman Üniversitesi
Ambalajlı Su Üreticileri Derneği
(SUDER)
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri
Sanayicileri Derneği
Armatür, Valf, Musluk, Tesisat
Ekipmanları ve Vana Sanayicileri
Derneği
Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği
(BASUSAD)
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği
(ÇEKUD)
Çevre Vakfı
Meşrubatçılar Derneği
Ölçüm Sanayicileri ve İş Adamları
Birliği Derneği
Ölçüm Sanayicileri ve İş Adamları
Birliği Derneği
Tarımsal Kalkınma Vakfı
Türkiye Madenciler Derneği
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve
Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR)
Türkiye Tohumcular Birliği
(TÜRKTOB)
DOLSAR Mühendislik A.Ş.
Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Yuluğ Mühendislik Ltd. Şti.
Ambalajlı Su Üreticileri Derneği
(SUDER)
Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği
(BASUSAD)
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GİRİŞ
Su verimliliği kavramı “bir ürünün veya hizmetin üretiminde en az miktarda su
kullanımı” ya da “aynı miktarda su ile daha fazla ürünün ya da hizmetin üretilmesi”
olarak tanımlanmaktadır. Su verimliliği ve su tasarrufu kavramları genellikle birbiri
yerine kullanılmaktadır ancak su tasarrufu, kısıtlı su kullanımını hedeflerken, su
verimliliği suyun kısıtlanmasını değil israfın engellenmesini ve azaltılmasını veya su
kullanımından elde edilen faydanın maksimize edilmesini hedeflemektedir.
TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye nüfusu 83.614.362
kişi olup, yıllık kullanılabilir su potansiyelinin 112 milyar m3 olduğu gerçeğinden
hareketle, 2020 yılı için ülkemizde kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı
1.339 m3 olmuştur.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus senaryolarına göre (yalnızca ana
senaryolar dikkate alınmıştır, düşük ve yüksek senaryolar dikkate alınmamıştır.)
Türkiye nüfusunun 2030 yılında 93.328.574 kişiye, 2040 yılında 100.331.233 kişiye,
2050 yılında ise 104.749.423 kişiye ulaşması beklenmektedir. Artan nüfusla birlikte kişi
başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarının 2030 yılında 1.200 metreküpe, 2040
yılında 1.116 metreküpe; 2050 yılında ise 1.069 m3/kişi.yıl’a kadar düşmesi
beklenmekte olup çok yakın gelecekte Türkiye’nin su kıtlığı sınırına çok yaklaşacağı ve
su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna geleceği aşikardır1(TÜİK, 2018).
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 11. Kalkınma Planı
(2019-2023) Özel İhtisas Komisyonları El Kitabı listesinde yayınlanan “Su Kaynakları
Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu”nda da özellikle vurgulandığı
gibi, su kaynaklarının korunması, alternatif su kaynaklarının geliştirilmesi, ekolojik,
çevre dostu ve suyu verimli kullanan teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılması,
uzun ömürlü, etkili ve hakkaniyetli su politikalarının ortaya koyulması ve sürdürebilir
kalkınmanın ve sürdürülebilir insan refahının temel girdilerinden biri olarak “su
verimliliği”, bireysel ve kolektif olarak hepimizin gündeminde yerini almaktadır.
2020 yılı sonuçlarına göre ülkemizde 57,44 milyar metreküp olan toplam
tüketimin 44,25 milyar (%77) metreküpü çeşitli maksatlara yönelik sulama suyu olarak,
TÜİK
Nüfus
senaryolarından
yararlanılmıştır.
URL:
https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Nufus-ve-Demografi-109, Erişim tarihi: 5 Ağustos 2021
1
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13,19 milyar metreküpü (%23) ise içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının
karşılanmasında kullanılmaktadır (DSİ, 2021a). Diğer önemli bir konu ise kaynaktan
alınan suyun, kullanıcıya ulaşıncaya kadar önemli bir kısmının “kayıp” olmasıdır.
Uygulanacak verimlilik stratejileri ve bu doğrultuda hayata geçirilecek verimlilik
tedbirleriyle suyun akılcı, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanımı, olumlu çevresel
neticeleriyle birlikte daha maliyetli ve ileri teknoloji gerektiren arıtma, alternatif su
kaynakları geliştirilmesi gibi zorunluluklar da azalacak ve tüketiciler için ekonomik
sonuçları da beraberinde getirecektir.
ÇALIŞMA GRUBUNUN MAKSADI
Suyun sınırlı bir kaynak olduğu, ayrıca giderek artan dünya nüfusunun meydana
getirdiği baskılara ilave olarak iklim değişikliği ve su kıtlığı/stresi durumları da göz
önüne alınarak su kaynaklarının verimli, akılcı ve sürdürülebilir şekilde kullanılması
kaçınılmaz hale gelmektedir.
Mevcut su kaynaklarının miktar ve kalite açısından ve çevresel gereksinimler
gözetilerek, yani ekosistem duyarlılığı ile salt insan odaklı olmak yerine bütün canlıların
su hakkına duyarlılık göstererek kullanılması için başta tarım, sanayi ve içme-kullanma
suyu kullanımlarında suyun akılcı, paylaşımcı, etkin ve verimli şekilde ve hakkaniyetle
kullanılması yönünde gerekli politikaların, stratejilerin ve eylemlerin belirlenmesi
kaçınılmaz hale gelmiştir. 1. Su Şurası kapsamında sektörel, kurumsal, bireysel bütün
paydaşlar açısından su verimliliğini hedefleyen stratejilerin ve eylemlerin belirlenmesi
çalışmanın temel gayesidir.
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ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPSAMI
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de su verimliliği konusunda mevcut durum,
yürürlükteki mevzuat, yapılan çalışmalar, plan, program ve belgeler, karşılaşılan
darboğazlar, karşı çözüm önerileri belgelenmiş, ileriye dönük stratejiler ve eylemler ile
uygulamaların hayata geçirilmesinde doğrudan sorumluluk yüklenecek ve işbirliği
yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir.
Stratejiler ve eylemler aşağıda verilen temel unsurlar üzerinden geliştirilmiştir:
(i)

Kentsel su kullanımı ve evsel su tüketiminde su verimliliği

(ii)

Tarımsal su kullanımında verimlilik

(iii)

Endüstriyel su kullanımında verimlilik

(iv)

Suyun yeniden kullanımı ve alternatif su kaynakları

(v)

Su ayak izi çalışmaları

(vi)

Eğitim ve farkındalık geliştirme çalışmaları

Çalışma belgesinde yukarıda sayılan konular kapsamında mevcut durum
değerlendirilerek,

darboğazlar

ve

çözüm

önerileri

ortaya

koyulmuş

ve

stratejileri/politikalar ve bunlarla ilişkili eylemler üzerinden yol haritası belirlenmiştir.
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YASAL DAYANAK
17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda, Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun
dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız
tarafından 1. Su Şurası düzenlenmektedir.
10/07/2018 tarihli ve 1 sayılı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi”

(Resmi

Gazete

10/07/2018-30474)

ile

“su

kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasına dair politikaların
oluşturulması

maksadıyla

çalışmalar

yapmak”

görevi

Su

Yönetimi

Genel

Müdürlüğüne/Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.
Ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 11. Kalkınma
Planı (2019-2023) Özel İhtisas Komisyonları El Kitabı listesinde yayınlanan “Su
Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu” kapsamında
Türkiye’de Su Verimliliği konusu ana başlık olarak ele alınmaktadır.
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HAZIRLANMA SÜRECİ
Hazırlık sürecinde paydaş kurum ve kuruluşlar ile akademisyenlerden oluşan ana
çalışma grubu 5 defa toplantı yapmıştır. Ayrıca ana çalışma grubu altında 6 adet alt
çalışma grubu oluşturulmuş ve bu alt çalışma grupları tarafından kendi içinde haftalık
düzenli toplantılar yapılmıştır. Toplantı sayıları ve tarihleri aşağıda verilmektedir.
Su Verimliliği Çalışma Grubu toplantı takvimi:
1. Toplantı - 04.05.2021
2.

Toplantı - 20.05.2021

3. Toplantı - 24.05.2021
4. Toplantı - 07.06.2021
5. Toplantı - 21.06.2021
6. Toplantı - 05.07.2021
Alt çalışma grupları (AÇG) tarafından yapılan toplantı sayıları:
•

Kentsel su verimliliği AÇG: 8 adet toplantı

•

Tarımsal sulama verimliliği AÇG: 8 adet toplantı

•

Endüstriyel su verimliliği AÇG: 6 adet toplantı

•

Suyun yeniden kullanımı ve alternatif kaynaklar AÇG: 6 adet toplantı

•

Su ayak izi AÇG: 8 adet toplantı

•

Eğitim ve farkındalık geliştirme AÇG: 6 adet toplantı

Her bir alt çalışma grubu için e-posta grupları oluşturulmuş ve bu gruplar
yoluyla interaktif katılım sağlanmıştır. Toplantıların arka planında, çalışma belgesine
altlık oluşturacak çalışma tabloları ve formları oluşturulmuş ve bu tablolar/formlar eposta grupları üzerinden üyelerle paylaşılarak katkıları alınmıştır. Yapılan toplantılarda
bu belgeler detaylı olarak tartışılarak çalışmanın kapsamı ve içeriği oluşturularak
çalışma belgesine son şekli verilmiştir.
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MEVCUT DURUM
Ülkemizde su verimliliği konusu altı ana bileşen üzerinden ele alınmış ve bu
bileşenler temel alınarak ülkemizde mevcut durum analizi ve değerlendirmesi
yapılmıştır. Bu bileşenler şunlardır:
● Kentsel su verimliliği (hane halkı ve bireysel kullanımlar dâhil)
● Tarımsal sulamada verimlilik
● Endüstriyel su kullanımında verimlilik
● Suyun yeniden kullanımı ve alternatif su kaynakları
● Su verimliliğinde su ayak izi
● Eğitim ve farkındalık geliştirme çalışmaları
Kentsel Su Verimliliği
Kentsel su verimliliği; suyun kaynaktan çekilmesi, arıtılması, şebekeye
iletilmesi, su kullanıcıları tarafından tüketilmesi, atıksuyun arıtılması, arıtılmış suyun
yeniden kullanımı ve suyun verimli kullanılmasını teşvik edici fiyatlandırmayı da içeren
bir kavramdır. Kentsel su yönetiminde temel prensip, kaliteli ve istenilen miktarda
suyun zamanında abonelere iletilmesidir. Yeni su kaynakları bulmak, kaynaktan alınan
suyun içilebilir su kalitesinde arıtılmasını sağlamak ve bu işlemlerin ardından şebeke
sistemi yolu ile bu su kaynağını yerleşim yerine getirerek tüketicilerin hizmetine
sunmak, hem ekonomik açıdan hem de teknik açıdan meşakkatli ve maliyetli bir iştir.
Bu sebeple su kaynağı arayışına başlamadan önce, kaynaktan son kullanıcıya kadar olan
her aşamada su kayıplarının önüne geçilmesi, arızaların en aza indirilmesi ve işletme
verimliliğinin sağlanması gerekir. Özellikle su kayıplarının azaltılması, su kullanım
alışkanlıklarının değiştirilmesi vb. tedbirler yeni kaynak arayışının ötelenmesine ve
mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacaktır.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın toplumdaki su tüketim alışkanlıklarını belirlemek
amacıyla Türkiye temsiliyeti gözetilerek 26 ilde yaptırdığı araştırmaya göre,
katılımcıların % 40'ı ülkemizin su zengini olduğunu düşünmektedir. Haneler su
tüketimine göre üç profile ayrılmaktadır. Hanelerin %38'i ortalama, %38'i ortalama altı,
%24'ü ise ortalama üstü su tüketmektedir. Katılımcıların %33'ü bulaşık makinesini
yerleştirirken bulaşıkları elde ön yıkama yapmaktadır ve %33’ü makineyi tam
doldurmadan çalıştırmaktadır, aynı şekilde katılımcıların %67’si çamaşır makinelerinde
ön yıkama programını kullanmakta, %43’ü ise çamaşır makinesini tam doldurmadan
çalıştırmaktadır. Hanelerin %4'ünde sifon su akıtmakta, %7'sinde ise damlayan bir
musluk bulunmaktadır. Görüşülenlerin %22'si diş fırçalarken, %52’si ise el yıkarken
Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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suyu açık bırakmaktadır ve duşta ortalama 13 dakika kalınmaktadır. Aylık ortalama su
faturası ise 88 TL’dir.
Ülkemizde 2014 yılında yayınlanan “İçme Suyu Temin ve Dağıtım
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ile İdareler ve Belediyeler su
kayıplarını belirlenen hedeflere azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. İlave olarak
içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin
usul ve esasları düzenlemek maksadıyla “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki
Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ve Yönetmelikte belirlenen esasları
detaylandırmak ve su idareleri ile belediyelere yol göstermek maksadıyla “Teknik
Usuller Tebliği” yayımlanmıştır. Mevzuat ekinde yer alan yıllık raporlar ve envanter
formları, belediyeler ve su idareleri tarafından doldurularak her yıl Tarım ve Orman
Bakanlığına gönderilmekte ve kayıt altına alınarak belediye bazında su kayıpları takip
edilmektedir.
Türkiye'deki 529 içme suyu arıtma tesisinden 107'sinin su kaybı verileri
incelenmiş olup; 67 tesiste kayıplar %5 ve altında iken, kayıp oranı %20'nin üzerine
çıkan tesis sayısı 7’dir. Kentlerimizde kayıplar dâhil su kullanımı 203-259
l/kişi/gün’dür. Kayıplardan arındırılmış olarak Türkiye'de net su kullanımı yaklaşık 90160 l/kişi/yıl arasındadır. Bu değerler şehirdeki tüm kullanıcıları kapsarken hane
halkının su kullanımı ortalama 106 l/kişi/gün’dür. Hane halkı tarafından her gün
kullanılan su miktarı büyük ölçüde su kaynağının evden ne kadar uzakta olduğuna göre
belirlenmektedir. Kaynak evin dışında, 1 kilometre ve üzerinde mesafede veya toplam
temin süresi 30 dakikadan fazla ise genel olarak kişi başına günde yaklaşık 20 litre
kullanım varsayılabilir. Ancak suyun hane halkının yaşam alanı sınırları içinde tek bir
musluktan (100 metre mesafeden ya da 5 dakikalık temin süresi içerisinde) sağlandığı
yerlerde, bu değer günde kişi başı yaklaşık 50 litredir. Diğer yandan, suya birden fazla
musluktan ve kesintisiz olarak erişildiği şartlarda günlük kişi başı su tüketimi 100 litre
ve üzerinde olabilir (Howard vd., 2020).
Ülke genelinde şebekeye verilen suyun kullanım profiline bakıldığında %71’i
hane halkı, %8’i ticarethaneler/sanayi işletmeleri, %6’sı resmi kurum/okullar/sağlık
kurumları, %4’ü park/bahçe/tuvaletler, %1’i din ve hayır kurumları, %1’i inşaat
şantiyeleri ve %9’u diğer kullanıcılar tarafından tüketilmektedir. Hane halkı tarafından
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kullanılan suyun ise %28’i tuvalet rezervuarlarında, %25’i yıkama makinelerinde,
%23’ü duş/banyoda, %11’i mutfakta, %7’si lavabolarda, %3’ü diş fırçalamada ve %3’ü
diğer amaçlarla kullanılmaktadır (Oruçtut, 2013).
Ülkemiz genelinde, 2020 yılında mevzuat gereği tarafımıza beyan edilen su
kayıpları yıllık raporlarından, verileri güvenilir kabul edilen (su kayıpları %15’den
küçük, %85’ten büyük olanlar dikkate alınmamıştır) 28 büyükşehir belediyesi, 46 il
belediyesi ve 185 ilçe/belde belediyesinin verisinden yapılan hesaplama ile içme ve
kullanma şebekesine giren su miktarı yaklaşık 6,04 milyar m3/yıl’dır. Bu suyun yıllık
3,90 milyar m3’ü izinli tüketim olarak kullanıcılara dağıtılmıştır. 2,14 milyar m3 su ise
kullanıcıya ulaşamadan kaybolmuştur. Dolayısıyla, içme suyu temin ve dağıtım
sistemlerindeki 2020 yılı su kayıp oranı %35,4 olarak hesaplanmıştır. Verileri kullanılan
belediyelerin nüfusu Türkiye nüfusunun yaklaşık %87’sine karşılık gelmektedir. Bazı
belediyeler tarafından su kayıpları idari ve fiziki kayıplar şeklinde ayrılamamaktadır.
Ancak %35,4 olan su kayıp oranının yaklaşık olarak; %25,4’ü fiziki kayıplar, %10’u
idari kayıplardan oluştuğu hesaplanmaktadır.
Fiziki kayıpların %20’ye, idari kayıpların %5’e indirildiği kabul edildiğinde;
fiziki kayıplardaki azalma yaklaşık 326 milyon m3/yıl, idari kayıplardaki azalma
yaklaşık 298 milyon m3/yıl, olacaktır. Dağıtım sistemlerinde 1 m3 suyun kaynaktan
alınması ve terfii için gerekli enerji ve arıtma maliyetleri dikkate alındığında (m3 başına
0,95 TL alınmıştır) elde edilecek finansal tasarruf 310 milyon TL/yıl olacaktır. İzinsiz
tüketimin faturalandırılmasıyla idari kayıplar azalacak ve böylece (ortalama su fiyatı
5,34 TL alınmıştır) 1,6 milyar TL/yıl finansal gelir elde edilecektir. Yani toplam yıllık
1,9 milyar TL ekonomik değer kaybedilmektedir2.
Tarımsal Sulama Verimliliği
Dünyadaki tarımsal amaçlı su kullanımı, toplam sektörel su kullanımlarının
%70’ini oluştururken, bu değer Avrupa için %21, Afrika ve Asya için ise sırasıyla %82
ve %81’dir (FAO, 2016). Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sektörel su
kullanımlarının

dağılımları

da

farklılıklar

gösterebilmektedir.

2020

yılı

gerçekleşmelerine göre, ülkemizde tarımsal sulamanın toplam su kullanımındaki payı
44,25 milyar metreküp ile %77 olmuştur (DSİ, 2021b).
2

Hesaplamalar 2020 yılı su fiyatları/tarifeleri üzerinden yapılmıştır.
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Suyun verimli kullanımı açısından basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı
büyük önem arz etmektedir. Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu verilerine göre,
İsrail ve Birleşik Krallık sulu tarım alanlarının tamamına yakınını, Brezilya %77’sini,
İspanya %74’ünü ve ABD %57’sini basınçlı sulama yöntemleri ile gerçekleştirmektedir
(ICID, 2018). Gelişmiş ülkelerdeki sulama randımanları yüzey sulamada en az %60-70,
yağmurlamada en az %70-75 ve damla sulamada ise en az %80-90 mertebelerindedir
(Çevik vd., 2020).
78 milyon hektar büyüklüğündeki ülke topraklarının ekonomik olarak sulanabilir
tarım alanımız 8,5 milyon hektardır. Bu alanın mevcut durumda 6,4 milyon hektarı yani
%75,3’ü sulamaya açılmıştır. 2020 yılı itibariyle DSİ tarafından açılan toplam 2.983
tesisin 304’ü DSİ, 1.204’ü DSİ tarafından inşa edilerek işletme ve bakım
sorumluluğunun devredildiği kuruluşlar, 29’u bedeli karşılığı DSİ tarafından inşa edilen
ve teslim edilen kuruluşlar ve 1.446’ısı ise Sulama Kooperatifleri tarafından
işletilmektedir. Kooperatifler haricinde kalan tesislerin %33’ü klasik kanallar, %38’i
kanaletler ve %29’u kapalı borulu şebekeler şeklindedir. Son zamanlarda borulu
şebekelerin yapımına ağırlık verilmiş ve hali hazırda inşa edilmekte olan tesislerin
%94’ü borulu şebekelerden oluşmaktadır. 500 ha ve üzeri sulama tesislerinde DSİ
tarafından işletilen veya devredilen tesislerde sulama suyu, 3.978 km kaplamasız,
34.262 km kaplamalı, 27.908 km kanalet ve 22.862 km borulu sistemlerde iletilmekte
ve dağıtılmaktadır.
2020 yılı sonuçlarına göre; DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılan (işletilen +
devredilen) sulama alanlarında sulanan alan bazında %22’si yağmurlama, %17’si damla
sulama olmak üzere basınçlı sistemlerle sulanan alan oranı %39’dur. DSİ'ce işletilen
tarifeli (işletme ve bakım ücreti alınan) sulamalar ve işletme/bakım/yönetim
sorumluluğu faydalananlara devredilmiş olan 500 ha ve üzerinde alana sahip olan
sulamaların 2020 yılı değerlendirme sonuçlarına göre sulama projesi gerçekleştirilmiş
alanlarda sulama oranı %70’dir. DSİ`ce geliştirilen sulama alanlarında sulama
randımanı ise 2020 yılı itibariyle %48,4 olarak gerçekleşmiş olup, birim alan başına
tüketilen ortalama su ise 10.262 m3/ha’dır. (DSİ 2021c).
Ülkemizde toplam 2.500’e yakın sulama kooperatifi bulunmaktadır. Sulama
kooperatiflerinde sulanan alanların %28’i yüzey sulama yöntemleriyle, %36’sı damla
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sulamayla ve %36’sı da yağmurlama sulama yöntemiyle sulanmaktadır3. Kooperatif ve
halk sulamalarının izlemesi tam olarak yapılamadığı için bu sulamalara yönelik veri
eksikliği bulunması tarımsal sulama konusunda bütüncül bir değerlendirme yapılmasını
güçleştirmektedir.
Endüstriyel Su Verimliliği
Endüstriyel su verimliliği uygulamaları, çevresel, ekonomik ve kamu sağlığına
yönelik faydaları nedeniyle gün geçtikçe artan bir öneme sahiptir. Bu bakımdan,
endüstrilerde

su

kullanım

verimliliğinin

artırılması

için

çeşitli

çalışmalar

yürütülmektedir. Entegre Kirliliği Önleme Direktifi (IPCC) – Endüstriyel Emisyonlar
Direktifi (EED) kapsamında kaynak kullanımı ve çevresel etkilerin azaltılması için
Mevcut En İyi Teknikler (MET) kavramı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Avrupa IPCC bürosu
tarafından sektör bazlı referans dokümanları (BREF) hazırlanmakta olup, bu
dokümanlar kirlilik yükü potansiyeli fazla olan tesislerin izin süreçlerinde üye devletler
tarafından dikkate alınan referans dokümanlardır (SYGM, 2021).
Ülkemizde bu konuda endüstriyel su kullanım verimliliğine ilişkin olarak, temiz
üretim teknikleri ve kaynak verimliliği odaklı çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmalara örnek olarak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen
Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi (SANVER) ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
Sanayide Temiz Üretim Olanaklarının ve Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Projesi
(SANTEM), Belirli Sektörlerde Temiz Üretim Uygulamaları Projesi (BESTÜ) ve
EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi
(EKÖK-METAL) verilebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı/Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü bünyesinde 3 NHYP projesi kapsamında seçilen 71 NACE tipi için fizibilite
çalışmaları gerçekleştirilmiş ve neticesinde çalışılan NACE tipleri için öneri planları
hazırlanmıştır. Bu projenin devamında ise, 2021-2023 yılları arasında Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü muhtevasında NACE Kodlarına Göre Endüstriyel Su Kullanım
Verimliliği Projesi yürütülmektedir.

3

Değerler TRGM Sulama Kooperatifleri İzleme Projesi (2017)’nden alınmıştır.
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Suyun Yeniden Kullanımı ve Alternatif Su Kaynakları
2018 yılında su kaynaklarından 17,5 milyar m³ su çekilmiş ve alıcı ortamlara
14,8 milyar m³ kullanılmış su deşarj edilmiştir. Kullanılmış suların büyük çoğunluğu
denizlere (%77,4) ve akarsulara (%18,7) deşarj edilmiştir. 2018 yılı itibariyle,
kanalizasyon şebekelerine verilen kullanılmış suların %85,7’si arıtılmaktadır. 2018 yılı
itibariyle, belediye nüfusunun %90,7'sine, köy nüfusunun ise %55,5'ine olmak üzere
toplam nüfusun %88,5'ine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilmiştir. 2002 yılında
belediye nüfusunun % 35’ine atık su arıtma hizmeti verilirken, 2020 yılı sonu itibariyle
bu oran 1170 atıksu arıtma tesisi ile % 89’a ulaşmıştır.4 Atıksu arıtma tesisleriyle
hizmet verilen belediye nüfusunun Türkiye nüfusuna oranı %70,2, toplam belediye
nüfusuna oranı %74,8’dir. Mevcut durumda 1.170 kentsel atıksu arıtma tesisinin 332’si
ileri biyolojik, 782’si biyolojik, 3’ü kimyasal ve 53’ü fiziksel arıtmadır. Bu tesislerin
toplam kurulu kapasitesi yaklaşık 17 milyon metreküp gündür5.
Türkiye'de yaklaşık 7,2 milyar m3/yıl atıksu oluşmakta olup arıtılan atıksuların
%3,2’si yeniden kullanılmaktadır. Mevcut durumda Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bilecik,
Bitlis, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Muğla ve
Osmaniye illerinde tesis bünyesindeki yeşil alanların sulanması için toplam atıksuyun
yıllık %2,5'i olan 18.000.000 m3'ü site içi yeşil alanların sulanması, bahçe sulama, park
amaçlı, ağaçlandırma alanının sulanması, proses suyu, peyzaj sulama ve soğutma suyu,
tesis içi temizlik gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır (SYGM, 2019).
Yeniden kullanılan su oranının ÇŞB Stratejik Planı’nda belirtildiği üzere, 2023
yılında %5’e, 2030’da ise %15’e çıkarılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, Su
Yönetimi Genel Müdürlüğünce yürütülen ”Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım
Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında ülkemizin kullanılmış su
potansiyelinin belirlenerek kullanım alanlarının tespit edilmesi kapsamında 601 atıksu
arıtma tesisi, 328 tarımsal sulama tesisi, 4 ayrık sistemle toplanan yağmur suyu şebekesi
ve 12 soğutma suyu kullanıcısı potansiyel kullanılmış su kaynağı olarak incelenmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye genelinde yapılacak 28 milyar
TL’lik yatırımla, hem arıtma tesislerinden hem de tarımdan dönen yılda 5,7 milyar m3
4
5

ÇŞB’nin atıksu arıtma tesisleri envanterinden faydalanılmıştır.
Şura Toplantılarında ÇŞB Yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumlardan alınmıştır.

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

21

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

kullanılmış suyun yeniden değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Önerilen projelerin
tamamı için yıllık işletme gideri 1,3 milyar TL/yıl olarak hesaplanmıştır. Tüm
kullanılmış su kaynaklarının değerlendirilmesi ile yılda 3,3 milyar m3 suyun tarımsal
sulama, 49 milyon m3 suyun peyzaj sulamada, 378 milyon m3 suyun sanayide, 2 milyar
m3 suyun çevresel kullanımda, 57 milyon m3 suyun yeraltı su kaynaklarının
beslenmesinde ve 34 milyon m3 suyun ise içme suyu olarak dolaylı kullanımda
değerlendirilmesi önerilmiştir (SYGM, 2019).
Alternatif su kaynaklarından geri kazanılmış gri su, şebekeden temin edilen içme
suyu tüketimini yarı yarıya azaltabilir. Diğer sistemlerle kıyaslandığında gri suyun
arıtılması daha hızlı, daha kolay ve daha düşük maliyetlidir. Gri su geri kazanımıyla
içme suyu kalitesine gerek olmayan kullanım alanlarında gri su kullanımıyla içme suyu
tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır. Genel olarak peyzaj ve tarımsal sulama, tuvalet
rezervuarları, süs havuzları, soğutma suyu ve araç yıkama, arıtım teknolojisine bağlı
olarak çamaşır yıkama gibi kullanımları söz konusudur. Gri su dönüşümüyle atıksu
üretimi azalacağı gibi şebeke suyu tüketimi ve buna bağlı olarak su faturaları da
düşecektir. Ülkemizde bazı otel ve kamu kurumlarında uygulamaları bulunmaktadır.
Başka bir alternatif kaynak olarak yağmur suyu nehirlerden veya çatılardan
toplanabilir ve birçok yerde toplanan sular derin bir çukura, akiferlere, süzülmüş bir
hazneye yönlendirilir veya çiğ veya sislerden ağlar veya diğer aletler aracılığıyla
toplanır. Kullanım alanları bahçeler için su, hayvancılık, sulama, uygun arıtımla evsel
kullanım ve evler için iç mekan ısıtmasını da içerir. Hasat edilen su ayrıca içme suyu,
uzun süreli depolama ve yeraltı suyu zenginleştirilmesi gibi diğer amaçlar için de
kullanılabilir. Bu uygulama su hasadı, su çayırları, su tutma bahçeleri, yağmur bahçeleri
ve mikro biyolojik tutma alanları olarak farklı şekillerde isimlendirilmektedir.
Günümüzde Kanada, İsrail, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya, Brezilya gibi pek çok
ülkede evsel kullanım, sulama, tarım, çevresel besleme, taşkın önleme, kuraklıkla
mücadele gibi pek çok amaçla yağmur suyu hasadı uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
Alternatif su kaynaklarının su talebini karşılamadığı durumlarda deniz suyu veya
acısuların arıtılması su ihtiyacının bir sigortası gibi ele alınmakta ve iklim değişikliği ve
kuraklık risklerine karşı çözüm olarak değerlendirilmektedir. Ancak arıtılması ve
yönetimi pahalı ve uzmanlık isteyen bir konu olduğundan ihtiyatlı yaklaşılması gereken
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bir konudur. Ülkemizde turizm tesislerinde ve bazı ağır sanayi faaliyetlerinde
kullanılmak ile beraber Avşa Adası’nda içme suyu eldesi için kullanılmaktadır. İspanya,
Avustralya, Amerika, İsrail, Yunanistan, Çin, Malta, bazı küçük ada ülkelerinde ve
Kuzey Afrika ile Orta Doğu’daki bazı ülkelerde yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Su Ayak İzi
Su ayak izi; en yalın tanımıyla su tüketimimizi, yani sebep olduğumuz su
kullanımını ve kirliliğini ölçen en kapsayıcı göstergedir. Bu açıdan bakıldığında su ayak
izinin yalnızca musluktan akan su, kaynaktan tarlaya alınan su ya da görünen su
kullanımı olmadığı; aksine suyla ilgili doğrudan ve dolaylı, iç ve dış tüm tüketimlerin su
ayak izine sebep olduğu net bir şekilde görülecektir. Su ayak izi ürün/alan/kişi başına
tüketilen toplam su miktarı olup su ayak izinin azaltılmasında birim /ürün/alan/kişi
başına su tüketiminin azaltılması gerekmektedir. Su ayak izi, yalnızca direkt su
tüketimimizi değil; satın aldığımız ürünlerin hammaddesinin üretiminden, işlenmesine
ve satışına kadar geçen süreçteki su tüketimi, ithal ürünlerle birlikte başka coğrafyalarda
dolaylı olarak sebep olduğumuz su kullanımı, gereksiz kullanımlarla birlikte küresel
ölçekte başka insanların “adil su hakkı” üzerinde sebep olduğumuz etki gibi
görünmeyen su tüketimlerimizi de ortaya koymaktadır. Su ayak izi, mavi, yeşil ve gri
olmak üzere üç bileşenle tanımlanmaktadır. “Mavi su ayak izi” yüzey ve yeraltı suyu
tüketimini; “yeşil su ayak izi” yağmur suyu tüketimini; “gri su ayak izi” ise sudaki
kirliliği doğal arka plan konsantrasyonuna düşürmek için gereken temiz su miktarını
ifade etmektedir6.
Sanal Su ve Dış Su Bağımlılığı:
Bir ürünün sanal su içeriği, üretilmesi için tüketilen veya kirlenen su hacmini,
tüm üretim zinciri boyunca ölçülen miktarı ifade eder. Küresel ölçekte uluslararası
ticaretle birlikte önemli büyüklüklerde sanal su akışı gerçekleşmektedir. İthalat ve
ihracat yoluyla gerçekleşen sanal su transferi, dış kaynaklı su bağımlılığı konusunu
gündeme getirmektedir. Bir ürünün ithal edilmesiyle su ayak izi daha küçük bir
bölgeden su ayak izi büyük bir bölgeye sanal su akışı gerçekleşiyorsa, bu ticaret küresel
ölçekte su tasarrufunu da getirecektir.
Burada kullanılan “gri su ayak izi” kavramı, yeniden kullanım başlığı altında bahsedilen “gri su
sistemleri” ile karıştırılmamalıdır.
6
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Su Ayak İzinin Değerlendirilmesi:
Su kaynaklarına ilişkin koruma/kullanma bilincinin oluşturulması için yalnızca
su ayak izimizin miktarını hesaplamak yeterli değildir. Bir sonraki adım, sebep
olduğumuz su ayak izi büyüklüğünün sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirmek
olmalıdır. Yapılacak değerlendirme, su tüketiminin sürdürülebilir olup olmadığını,
başka insanların adil su hakkı, gelecek nesillere dönük projeksiyonlar, diğer canlı
gruplarının ve ekosistemin su gereksinimi gibi hususlar da dikkate alınarak;
sürdürülebilir olması için gerekli yol haritasının belirlenmesine yardımcı olacaktır.
Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu’na (WWF & TOB, 2014) göre; Üretimin su ayak izi
sonuçlarına göre toplam tüketilen su miktarı 139,6 milyar m³/yıl’dır. Bu miktarın %64’ü
yeşil, %19’u mavi ve %17’si gri su ayak izidir. Bu miktarlarda tarımın toplam su ayak
izi içindeki oranı %89’dur. Tüketimin su ayak izi sonuçlarına göre toplam tüketilen su
miktarı 140,2 milyar m³/yıl’dır. Bu miktarın %66’sı yeşil, %17’si mavi ve %17’si gri su
ayak izidir. Bu miktarlarda tarımın toplam su ayak izi içindeki oranı %89’dur.
Eğitim ve Farkındalık
Eğitim ve farkındalık geliştirme çalışmaları, politika ve stratejilerin hayata
geçirilmesinde oldukça önemli bir uygulama aracıdır. Bilimsel verilere ve hedeflere
dayanarak üretilen politikalar, hedef kitlenin bilinçlendirilmesi ve farkındalığının
artırılması yoluyla sürdürülebilir hale getirilebilir. Su verimliliği alanında sektörel
ölçekte üst düzey politikaların hayata geçirilebilmesi için belirlenen eylem adımlarının
davranış değişikliğini teşvik eden eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesi
gerekmektedir. Bu çalışmaların kapsamı bir çocuğa dişini fırçalarken suyu açık
bırakmamayı öğretmekten, bir yöneticiye işletmesinde alabileceği su verimliliği
önlemlerine yönelik eğitim vermeye kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Ülkemizde
suya yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları genellikle çevre bilinci çalışmaları
kapsamında değerlendirilmektedir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde çevre bilincine ilişkin 13 ayrı kurs
programı bulunmaktadır. 2021 yılında bu konuda 88 adet kurs açılmış, bu kurslara
1.625 kişi katılmıştır. Sivil toplum kuruluşlarınca ise özellikle su bilinci ve
okuryazarlığı konularına eğilen projeler ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kamu
kurumlarının iç eğitimleri ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin kamuya yönelik
eğitimleri de yapılan çalışmalar arasındadır.
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YAPILAN ÇALIŞMALAR
Su verimliliği konusunda ülkemizde yürürlükte olan başlıca yasal düzenlemeler
şunlardır:













442 Sayılı Köy Kanunu (1924)
Sular Hakkında Kanun (1926)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
(1953)
167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun (1960)
Yeraltı Suları Tüzüğü (1961)
Çevre Kanunu (1983)
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (2005)
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
(2018)
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik (2012)
Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının
Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik (2017)
İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik (2017)
Su Tahsisleri Hakkında Yönetmelik (2019)

Su verimliliği konusuna yer veren ulusal ölçekli başlıca plan, eylem planı ve
strateji belgesi türünde çalışmalar şunlardır:
 Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (2011)
 Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)
 Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2023)
 3 Pilot Havzada (Akarçay, Batı Akdeniz, Yeşilırmak) Su Verimliliği Eylem
Planları (2017-2021)
 Atıksu Arıtımı Eylem Planı (2017-2023)
 Kullanılmış Su Eylem Planları (Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım
Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi) (2019)
 11. Kalkınma Planı (2019-2023)
 Ulusal Su Planı (2019-2023)
 DSİ Master Planları
 Nehir Havza Yönetim Planları
 Kuraklık Yönetim Planları
 Sektörel Su Tahsis Planları
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Kentsel Su Verimliliği
İçme-kullanma suyunun etkin kullanılması ve israfının önlenmesi için içmekullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne ilişkin usul
ve esasları düzenlemek maksadıyla “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su
Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” (R.G 28894 sayı, 08/05/2014 tarih, Değişiklik R.G
30874 sayı, 31/08/2019 tarih) ve Yönetmelikte belirlenen esasları detaylandırmak ve su
idareleri ile belediyelere yol göstermek maksadıyla “Teknik Usuller Tebliği” (R.G
29418 sayı, 16/07/2015 tarih, Değişiklik R.G 31253 sayı, 23/09/2020 tarih)
yayımlanmıştır.
Kentsel su verimliliği özelinde mevcut yasal düzenleme ve çalışmalar şunlardır:


Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri
Suyu Temini Hakkında Kanun (1968)



2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun (1981)



5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu (2004)



5393 sayılı “Belediye Kanunu (2005)



İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü
Yönetmeliği (2014)



Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (2019)

Kentsel su verimliliğine değinen diğer çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler ekte yer
almaktadır (Bkz. Ek-1 Kentsel Su Verimliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar).
Tarımsal Sulama Verimliliği
Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının
Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik (2017) gereği ülkemizdeki sulama randımanın 2024
yılına kadar %55 seviyesine yükseltilmesi gerekmektedir. 2020 yılı verilerine göre,
DSİ’ce işletilen ve devredilen sulamalarda, sulama randımanı değeri yaklaşık olarak
%48,4’dür (DSİ, 2021). Bu değer, Yönetmelik hedefinin altında olup, bu hedefi
sağlama adına bir dizi çalışma sürdürülmektedir.


Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının
Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik (2017)
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TÜBİTAK-Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi-Ek 6 (Su Alanı
Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu) (20112016)



10. Beş Yıllık Kalkınma Planı (Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi)
ÖDÖP (2014-2018)



TAGEM - Tarımsal Araştırma Mastır Planı (2016-2020)



11. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2018-2023)

Tarımsal sulama verimliliğine ilişkin diğer çalışmalar ekte yer almaktadır (Bkz.
Ek-2 Tarımsal Sulama Verimliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar).
Endüstriyel Su Verimliliği
Endüstriyel

su

verimliliği

kapsamında

yürürlükte

olan

başlıca

yasal

düzenlemeler şunlardır:


Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği (2010)



Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği (2011)



Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmelik Taslağı (2018)



Otomotiv Sektöründe Solventle Yapılan Yüzey İşlemleri İçin Entegre
Kirlilik Önleme ve Kontrol Taslak Tebliği (2021)



Büyük Yakma Tesislerinde Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Taslak
Tebliği (2021)



Çimento Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Taslak Tebliği
(2021)



Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Taslak Tebliği
(2021)



Deri İşleme Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Taslak Tebliği
(2021)

Endüstriyel Su verimliliğine ilişkin diğer çalışmalara ekte yer almaktadır (Bkz.
Ek-3 Endüstriyel Su Verimliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar).
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Suyun Yeniden Kullanımı ve Alternatif Kaynakların Geliştirilmesi
Suyun Yeniden Kullanımı ve Alternatif Su Kaynakları Alt Çalışma Grubu
tarafından yapılan çalışmalarla ilgili olarak kullanılmış suların yeniden kullanımına
ilişkin mevzuat maddelerine aşağıda yer verilmiştir.


Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004)



Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (2006)



Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği (2010)



Yağmursuyu

Toplama,

Depolama

ve

Deşarj

Sistemleri

Hakkında

Yönetmelik (2017)


Planlı

Alanlar

İmar

Yönetmeliğinde

Değişiklik

Yapılmasına

Dair

Yönetmelik (2021)


Sulama Sularının Kalitesi ve Kullanılmış Suların Yeniden Kullanılması
Hakkındaki Yönetmelik Taslağı

Kullanılmış suların değerlendirilmesi, drenaj suları, gri su kullanımı, yağmur
suyu hasadı konularında ulusal, havza ve pilot ölçeklerde gerçekleştirilen proje ve
çalışmalara ilişkin bilgilerin verildiği tablo ekte yer almaktadır. (Bkz. Ek-4 Suyun
Yeniden Kullanımı ve Alternatif Su Kaynakları Konusunda Yapılan Çalışmalar).
Su Ayak İzi Çalışmaları
Ülkemizde su ayak izi konusunda 2014 yılında WWF, SYGM, Unilever ve
OMO işbirliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu” çalışmasına ilave
olarak, çeşitli kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler
ekte yer almaktadır (Bkz. Ek-5, Su Ayak İzi Konusunda Yapılan Çalışmalar).
Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları
Su Verimliliğine ilişkin kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan
eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının listesi ekte verilmektedir. (Bkz. Ek6, Eğitim ve Farkındalık Konusunda Yapılan Çalışmalar).
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DAHA ÖNCE YAPILAN ŞURALARDA ALINAN KARARLAR
2. Ormancılık ve Su Şurası (2017)
Karar 1. Su konusunda ulusal ve kurumsal düzeyde eğitim, araştırma ve geliştirme
çalışmaları güçlendirilmelidir.
Karar 8. Tarımsal üretim ve destek planlaması, havza bazında su bütçesi ve tahsisler
esas alınarak yapılmalıdır.
Karar 9. Sulama yönetiminde, sulama suyunun, gerçek ihtiyaçlar düzeyinde,
zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde çevreye zarar vermeden kullanımı
sağlanmalıdır.
Karar 10. Sulamadan dönen suların ve arıtılan atıksuların yeniden sulamada
kullanılması sağlanmalıdır.
Karar 35. Etkin bir su yönetimi için idari yapıda gerekli düzenlemelerin yapılması
sağlanmalıdır.
Karar 40. Suyun etkin ve verimli kullanımı konusundaki uygulamalar desteklenmelidir.
3. Tarım Orman Şurası (2019)
Hedef 2- Su kullanım etkinliğinin artırılması.
Hedef 4- Tarımsal Sulama ve Su Yönetimi alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarının
etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması.
Hedef

5-

Sulama

yönetimi

çalışmalarında

yüksek

teknoloji

kullanımının

yaygınlaştırılması.
Hedef 7- Sulama desteklemelerinin etkinliğinin artırılması.
Hedef 8- Sulama yönetimine yönelik etkin eğitim ve yayım programlarının
oluşturulması.
Hedef 12- Kullanılmış suların tarımsal sulamada kullanım imkânlarının artırılması.
Hedef 13- Sulamada kullanılan su miktarının ölçümünün sağlanması ve SCADA
sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması.
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HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME
•

İlk ve ortaöğretim müfredatında su okuryazarlığı konusuna yer verilmelidir.

•

Evlerde ve işyerlerinde suyun verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla türlü
medya alanında (billboardlar, kamu spotları kısa filmler vb.) etkili ve uzun vadeli
kampanyalar düzenlenmelidir.

•

Su verimliliğinin önemi, toplumda etkisi yüksek kanaat önderleri (öğretmenler,
imamlar, muhtarlar vb.) aracılığıyla halkın kolayca anlayacağı dil ve yöntemlerle
dile getirilmelidir.

•

Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında su
verimliliğine ilişkin işbirliği çalışmaları tesis edilmelidir.

•

Su verimliliği konusunda, planlanan eğitim ve farkındalık çalışmaları resmi kurum
ve kuruluşların kurumsal yapısına entegre edilmeli ve yeterli finansal kaynak
ayrılarak bu çalışmaların sürdürülebilirliği güvence altına alınmalıdır.

•

Su kayıplarının yönetimine ilişkin başta su idareleri, belediyeler ve sulama
teşkilatları olmak üzere tüm su kullanıcılarına yönelik eğitimler düzenlenmelidir.

•

Su kayıplarının en yüksek olduğu tarımsal sulamada verimliliğinin sağlanması için
çiftçi eğitimlerine önem verilmeli; çiftçilerin ürün deseni, bitki su ihtiyacı, sulama
teknikleri, sulama randımanı vb. konularda bilinçlendirilmeleri sağlanmalıdır.

•

Su verimliliğine ilişkin bilinçlendirme çalışmaları mevcut çevre ve ekoloji
eğitimlerine ve çalışmalarına entegre edilmelidir.

•

Alternatif su kaynaklarının (gri su, yağmur suyu, arıtılmış atıksular vb.) kullanımı
konusunda sektörel (otel, hastane vb.) ve bireysel ölçekte bilgilendirme çalışmaları
yapılmalıdır.

•

Kamuya hizmet veren eğitim merkezlerinde su verimliliği konusunun eğitim
müfredatına/programına alınarak suyun verimli kullanılmasına yönelik eğitimler
ülke çapında yaygınlaştırılmalıdır.

•

Üretim süreçlerinde su tüketimi ve su ayak izi konusunda sertifikasyon veya
belgeleme süreçlerine hız ve yaygınlık kazandırılması ve bu sertifika ve etiket
sistemi ile halkın su tüketimi konusundaki farkındalığının artırılması sağlanmalıdır.
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DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Ülkemizde su verimliliği konusu altı ana bileşen üzerinden ele alınmış ve bu
bileşenler temel alınarak karşılaşılan darboğazlar ve karşı çözüm önerileri verilmiştir.
SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KENTSEL SU VERİMLİLİĞİ
Yasal ve Kurumsal Yapılanma
• Su Yönetimi ile ilgili tek ve
 Su ile ilgili yetkilerin tek elde toplandığı bir
merkezi bir yapının olmaması,
merkezi idarenin kurulması,
• Havza bazlı su yönetimi sistemine  Su Kanunu’nun çıkarılması,
geçilmemesi,
 Büyükşehirler dışındaki illerde de SUKİ kurulması,
• Belediyelerin ve Su ve Kanal
 İdarelerin su kayıp oranı hedeflerine ulaşılamaması
İdarelerinin (SUKİ)
durumunda cezai hükümlerin konulması, teşvik
yapılanmalarındaki eksiklikler,
mekanizmalarının geliştirilmesi,
• Mevcut durumun analizinin
 Havza bazında su yönetiminin sağlanması ve su
yapılmasında standart yapının
kaynaklarının illerin ihtiyacına göre adil şekilde
eksikliği,
paylaşımının sağlanması,
• Kurumla birebir örtüşmeyen
 Sulamada kullanılacak su kaynakları ile içme ve
görevlerin mevcut olması
kullanma suyu ihtiyacında kullanılacak kaynakların
• İçme suyu hizmetlerinde finansal
tasnifinin net bir şekilde yapılması, ilgili
yetersizliklerin yaşanması
kurumların görev ve yetki sınırlarının şeffaf bir
• Etkin ve sürdürülebilir yönetim
biçimde belirlenmesi,
eksikliği,
 Suyun fiyatlandırılmasının Çevre ve Kaynak
Maliyetleri de göz önünde tutularak tam maliyet
prensibi ile fiyatlandırılması; konuyla ilgili temel
mekanizmanın çıkarılacak Su Kanununa
yansıtılması,
 Su hizmetlerinin ve ücretlendirilmelerin
kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanması,
 Su hizmetlerinin fiyatlandırmaya esas tam
maliyetinin belirlenebilmesi için her türlü harcama
kaleminin yetkili idarenin bütçesinde ayrı tutulması
ve raporlanması, yeni harcama kodlarının
oluşturulması,
 Sudan elde edilen gelirin suya harcanmasının
sağlanması,
 Bir su fonu oluşturulması ve kaynak maliyetlerinin
bu fona aktarılması,
 Konu ile ilgili yapılacak çalışmaların AB hibe
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Su kaynakları yönetimi
 Su kaynaklarının verimsiz
kullanılması,
 Su tüketiminde tasarruf imkânı
veren verimli ürünler tercih
edilmemesi,
 Konutlarda yeniden kullanım
potansiyeli olan suların
değerlendirilmemesi,
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fonlarında öncelikli projeler arasına yer verilmesi,
İdarelerin mevcut durumunun analizi için
ölçülebilir ve uygulanabilir göstergelerin
belirlenmesi ve analiz standardının oluşturulması,
Kurumla birebir örtüşmeyen tarımsal sulama gibi
görevlerin yetkili idarelere devrinin yapılması,
Belediyelerin içme suyu iletim, dağıtım ve işletme
hizmetlerinin görülmesinde maliyet etkin kamuözel sektör işbirliği modellerinin kullanılması,
Su kaynaklarında miktar, kalite ve enerji
verimliliği açısından optimizasyonların yapılması,
Havza bazlı su tasarruf potansiyellerinin analiz
edilmesi, eylem planlarının (kısa-orta-uzun vadeli)
oluşturulması,
Belediyeler tarafından su hizmeti götürülen
bölgelerde sanayi vb. kullanımlar için yeraltı
suyunun kullanımının önüne geçilmesi ve yeraltı
suyunun bedelsiz kullanımının önüne geçilmesi,
Su kaybı yüksek olan belediyelere yeni su tahsisi
yapılmaması ve öncelikle su kayıplarının
azaltılması çalışmalarına ağırlık vermelerinin
sağlanması,
Su kayıp bileşenleri için yasal düzenlemelerin ve
şartnamelerin oluşturulması, yıllık program, plan
oluşturma ve bütçeleme politikasının
oluşturulması,
Başta tarımsal sulamalarda kullanılmak üzere
uygun yerlerde yağmursuyu toplama alanları ve
yağmursuyu ile yeraltı suyu besleme alanları
oluşturulması,
Belediye rekreasyon alanlarında sulama
optimizasyonlarının yapılması, bölgesine göre az
su tüketen bitki desenlerinin seçilmesi,
Su tüketiminde kullanılan tüm bileşenler için belirli
şartlar altında su tüketimi seviyesini gösteren su
etiketlemesi çalışması yapılması,
Su tasarruflu ürün kullanımının teşvik edilmesi,
desteklenmesi ve özendirilmesi için çeşitli
projelerin yapılması,
Ortak kullanım alanları ve bedelsiz su tüketim
noktaları başta olmak üzere birçok noktada TSE
sertifikalı ve tasarruflu ürün kullanımının mecburi
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Yatırım ve İşletme
 Kullanılan malzemelerin ve
yapılan imalatların yeterli kalite
standartlarında olmaması,
 Yetkin/yeterli olmayan kalite
kontrol ekipleri tarafından işin
yaptırılması/yürütülmesi ve
kontrol edilmesi,
 İçmesuyu Master Planlarının
olmaması,
 Proje yaptırılması konusunda
yeterli kredi desteği verilmemesi,
 Proje konusunda yazılı temel
teknik ölçütlerin olmaması ve
yetersiz teknik şartnamelerin
hazırlanması ve yetkin/yeterli
personelin bulunmaması,
 Saha imalatlarının, vanaların ve
diğer elamanların CBS sistemine
aktarılmaması,
 Özel mülkteki bağlantıların
denetimsiz olması, imalatlarında
sorunlar yaşanması,
 Uygulanan projenin kayıp/sızıntı
testlerinin yapılmaması,
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tutulması ve bedelsiz ortak kullanım yerlerindeki
arızaların ivedi giderilmesi,
Başta lavabolar olmak üzere, çamaşır makinesi,
bulaşık makinesi gibi atıksu üreten noktalardan
elde edilen atıksuların ve yağmursularının belli
filtrasyonlardan geçirilerek tuvalet rezervuar
sistemlerinde yeniden kullanımının temin edilmesi,
Bu bağlamda, temiz su girişlerine ek olarak ikinci
bir “kullanılmış su girişi” zorunluluğu
getirilebileceği ve bu noktalara bağlanacak ilave
sayaçlar ile yeniden kullanılan su miktarlarının
ölçülerek nihai kullanıcılara da özendirme amaçlı
birtakım teşvikler sağlanması,
Merkezi Kalite Kontrol Teknik Şartnamesinin
yayımlanmasının sağlanması, kalite kontrolden
geçmeyen malzeme veya imalatın hakediş
ödemesinin yapılmaması,
Malzeme şartnameleri konusunda kurumlara destek
verilmesi bu konuda da eğitimlerin düzenlenmesi,
Kalite kontrol konusunda yetkin ve yeterli sayıda
personel istihdamının sağlanması,
İçme suyu Master Planlarının yaptırılmasının
sağlanması; buna ilişkin şehirlere bildiri, denetim,
teşvik veya cezai işlem yaptırılması,
Projelendirmede alt bölge (DMA), basınç katları,
depo besleme bölgeleri ve havza besleme
bölgelerine dikkat edilmesi,
SCADA sistemleri, su yönetimi, abone yönetimi
gibi özellikli işler için özel teknik şartname asgari
metinlerin oluşturulması,
Kayıp önleme çalışmalarının algoritmasını
kapsayan poz tariflerinin oluşturulması, özellikle
İller Bankası pozlarına eklenmesi,
Belediyelere, içme suyu projeleri ve özellikle
kayıpların azaltılmasına yönelik yapılacak projelere
yönelik teşvikler ve kredi desteklerin sağlanması,
İller Bankasının bu konudaki projeleri
önceliklendirmesi,
Proje teknik ölçütleri ve tip projeler ilan edilmesi
AYKOME birimlerinin etkinliğinin artırılması ve
süreçlerin hızlandırılması,
Su kaynaklarından abone musluğuna kadar,

33

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU




mevcut, proje ve iş sonu projelerinin CBS
sistemine işlenmesi sağlanmalı, CBS sistemine
işlenmeyen proje veya imalatın hakedişinin
yapılmaması,
Yeni veya yenilenen abone hatlarının yapımında iş
süreçlerinin belirlenmesi,
Tamamlanan projenin devreye alınmadan önce
sızıntı test prosedürü oluşturulması ve tüm
projelerde uygulanması için kurumlara bildirilmesi,
denetlenmesi,

Verilerin Ölçülmesi ve İzlenmesi


Verilerin yönetilmesinde CBS,
SCADA, çağrı merkezi, abone
yönetim sistemi, varlık yönetimi
ve arıza yönetimi gibi yönetim
sistemlerin eksikliği,
Su yönetiminde kullanılan diğer
enstrümanların (debimetre odası,
basınç kırıcı vana, basınçölçer,
sızıntı tespit ekipmanları)
eksikliği,



Sistemi besleyen tüm kaynaklardan/kuyulardan
çekilen suyun debimetre ile düzenli olarak
ölçülmesi ve SCADA izleme sistemine entegre
edilmesi,
 İzole bölge ve depo seviye, giriş ve çıkış debileri

ölçülmeli ve SCADA izleme sistemine entegre
edilmeli, ilgili Bakanlık tarafından verilere erişim
sağlanması,
 Varlık yönetim sistemine geçilmesi,
 CBS tabanlı dağıtım sistemi kurulmalı (şebeke,
servis bağlantı, vana, depo, arıza, bakım-onarım)
ve güncelleme programı oluşturulması,
 İl Valilikleri tarafından kullanılan İl Yatırım Takip
Sistemi (İLYAS) Bakanlık paylaşımına açılmalı,
belediyelerin gönderdiği bilgilerin teyit edilmesi,
 Su dengesinin düzenli olarak saha verilerine göre
doldurulmasının sağlanması,
 Depolardaki sızıntıların azaltılması ve
sürdürülebilir işletme politikası için izleme
sistemleri oluşturulması,
 Su yönetimi ölçüm ve analiz üzerine kurulu olduğu
için ve işin sürdürülebilirliğini sağlamak için
kaliteli ürün üretilmesi ve alınması ve Türkiye deki
üreticilerin sayısının artırılmasına yönelik
çalışmalar yapılması,
Su Kayıplarının Kontrolüne İlişkin Çalışmalar
 İçme suyu iletim ve dağıtım
 DMA’larda, basınç yönetimi stratejisinin
şebekelerinde, abone servis
geliştirilmesi,
bağlantılarında ve içme suyu
 Şebeke hidrolik modelin oluşturulması, aktif kaçak
depolarında su kayıp oranının
kontrolü stratejisi uygulanması, izole alt ölçüm
yüksek olması,
bölgelerinin planlanması, gece debisi analizlerinin
 Su kayıp yönetimi kapsamında
yapılması, ekibin oluşturulması,

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

34

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU












birim olmaması ve birimler arası
koordinasyon eksikliğinin olması,
Veri ve bilgilerin doğruluğu ve
sürdürülebilirliğinin olmaması,
ILI göstergesinin
hesaplanmaması: veri
eksikliğinden dolayı “Altyapı
Kaçak İndeksi (ILI)” gibi ileri
seviye performans göstergesinin
hesaplanamaması,
Su Dengesi tablosunun saha
verilerine göre doldurulamaması,
tahmini/rasgele doldurulması,
verilerin düzensiz/eksik/tutarsız
olması,
Su kayıp yöntemlerinin
uygulanmasında bilgi/tecrübe/yol
haritası eksikliği,
Adres bilgi sistemi ile abone
eşleştirmeleri yapılmadığından
çok sayıda sayaca ulaşılamaması
sebebiyle aylık sayaç
okumalarının yapılamaması,
Suyun kullanıcılara bedelsiz temin
edildiği alanlardaki kullanıcılar
için sayaç takılmaması ve su kaybı
ve israfının büyük oranlarda
gerçekleşmesi,
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Abone ve sayaç yönetimi için CBS
entegrasyonunun yapılması,
Su kayıplarını belli hedefleri yakalayan ve devam
ettiren İdarelere teşvik verilmesi, hedefi
yakalayamayan belediyelere cezai uygulamaların
geliştirilmesi,
İdarelerde su kayıp yönetimi biriminin
oluşturulması ve koordinasyonun sağlanması,
Kurumun su kayıp yönetimi açısından teknik
(ekipman) alt yapısının iyileştirilmesi,
İdarelerde su kayıp yönetimi çalışmaları için ayrı
ekibin oluşturulması,
Belediyelerin doğru ve net veriler paylaşmasının
sağlanması, denetlenmesi,
Temel/ileri seviye su kayıp önleme yöntemleri için
yol haritasının oluşturulması,
Tüm belediyeler için su kayıplarının azaltılması
için eylem planlarının hazırlanması ve bütçelerin
çıkartılması,
Su dengesinin düzenli olarak saha verilerine göre
doldurulması, debi ve basınç ölçümlerinin düzenli
yapılması,
Belediyelerin içme suyu şebekelerinde kayıp
yönetimini daha etkili yapması için finansal destek
mekanizmalarının oluşturulması,
ILI göstergesinin hesaplanmasında gerekli olan
verilerin sistematik belirlenmesi için veri
tabanlarının kurulması ve güncelleme stratejisinin
oluşturulması,
İdarelerin ILI göstergesini hesaplaması ve bu
göstergeye göre hedef tanımlaması için tarih
belirlenmesi (örneğin, Su idareleri 2028 yılı, ile
belediyeleri 2033 yılı gibi),
Belediyelere ait park bahçe gibi yüksek tüketim
noktalarına sayaçların takılması, abonelik
yapılması ve fatura tahakkuk ettirilmesi,
Özelikle site, kampüs gibi büyük su tüketimi yapan
yerlerin ana girişlere sayaç takılarak kampüs içi
kayıp takibinin yapılması.
Yüksek tüketim gruplarında ön ödemeli sayaç
kullanımları zorunlu hale getirilmesi, ön ödemeli
olmayan yüksek su tüketimli abonelere uzaktan
okumalı akıllı su sayaçları takılarak, gerçek
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Enerji Verimliliği
 Enerji tüketen altyapıda
optimizasyon yapılmaması
 Basınç düşürülen noktalarda enerji
üretimi gibi konularda gerekli
düzenlemelerin olmaması,















zamanlı su tüketim değerlerinin izlenebilmesi,
Sayaç hatalarının belirlenmesi için yıllık örnekler
alınıp test yapılması ve ağırlıklı hata oranının
hesaplanması,
Terfili temin yapılan sistemlerde kaynak-pompadepo sistemleri için optimizasyon çalışmaları
yapılmalı ve mevcut enerji tüketim altyapısı için
optimizasyonun yapılması,
Mevcut basınç düşürücülerin yerine enerji üretecek
yeni nesil basınç kırıcı vanaların geliştirilmesi,

TARIMSAL SULAMA VERİMLİLİĞİ
İletim ve Dağıtım Hatlarında Su
 Kaynaktan çiftçi prizine kadar uygun noktalarda su
Ölçümünün Yeterli Düzeyde
ölçümleri yapılması ve kayıt altına alınması
Yapılamaması,
açısından izleme birimlerinin kurulması,
Sulama sistemlerinde su
 Kapalı sistemlere geçişte irade ve kararlılığının
dağıtımının önemli oranda açık
artırılarak devam ettirilmesi ve mühendislik
kanal ve kanaletler ile yapılması
koşullarının el verdiği noktalarda mümkün mertebe
nedeniyle su kayıp ve kaçaklarının
sistemlerin basınçlı olması,
kontrol altında tutulamaması,
 Sulama ve drenaj sistemlerine zarar verilmesinin
önlenmesi ve izinsiz kullanımların engellenmesi
için yasal düzenlemelerin yapılması,
 Açık kanal ve kanaletlerdeki su kayıplarının
önlenmesi açısından kanallar üzerine güneş enerjisi
panellerinin yerleştirilmesine yönelik Ar-Ge
çalışmalarının artırılması,
Bireysel basınçlı sulama
 Bireysel basınçlı sulama sistemlerinin yaygın
sistemlerinin kullanılmasında
olarak kullanıldığı bölgelerde, mühendislik
kanal/kanaletli sistemlerin
koşullarının elverdiği şartlarda basınçlı borulu
oluşturduğu kısıtlar (bireysel derin
(merkezi pompa ve filtre sistemlerine sahip)
kuyu, pompa, kontrol birimi ve
sulama şebekelerinin tesis edilmesi,
enerji alt yapısı kullanımı vb.),
Su dağıtım sistemlerinin
 Su kullanıcı teşkilatlarının bakım ve onarım için
zamanında bakım ve onarımlarının
gerekli bütçeyi ayırmaları ve harcamalarının
yapılamaması,
denetlenmesi,
 İşletme, bakım ve onarım faaliyetlerinin düzenli ve
sürekli bir şekilde kontrol ve denetiminin
sağlanması,
 Ölçüm sistemlerinin periyodik bakım ve
kalibrasyonlarının yapılması,
Su ölçüm ve dağıtımında hızlı ve
 Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları
güvenilir otomasyona dayalı
kullanılarak otomasyona dayalı merkezi sistemle

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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ölçüm sistemlerinin büyük oranda
kullanılamaması nedeniyle suyun
verimli olarak kullanılamaması,


Büyük oranda parsel bazında su
ölçümlerinin yapılmaması ve su
kullanım hizmet bedellerinin
(işletme ve bakım) alan bazlı
yapılması,





Parsel bazında bitki su
ihtiyaçlarının gerçek zamanlı
olarak belirlenememesi ve
zamanında uygulanamaması,





Yetiştirici özelinde parsel bazında
gerçek zamanlı veri eksikliği
nedeniyle sulama ve kuraklık gibi
değerlendirmelerin tam olarak
gerçekleştirilememesi,





Sulama programlaması için
gerekli toprak verilerinin parsel
bazında bilinmemesi,





Tarla içi basınçlı sulama
sistemlerinin projelendirilmesi ve
kurulumunda çiftçilerin kendi
bilgi ve tecrübelerine dayalı
şekilde hareket etmeleri,















Hibe ve desteklemelerde toplu
basınçlı sulama sistemlerinin
kapsam dışı bırakılması,
Ülkemizin enerji de kısmen dışa
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ölçümlerin yapılması, izlenmesi ve kayıt altına
alınması veya ölçüm ve otomasyon sistemlerinin
bilişim teknolojileriyle desteklenerek merkezi hale
getirilmesi,
Parsel bazında su ölçümlerinin yapılması ve su
kullanım hizmet bedellerinin hacim esasına göre
alınması ve bu konuda gerekli mevzuatın
düzenlenmesi,
Belirli bölgelerde uygulanan ön ödemeli sayaç
sistemlerinin yaygınlaştırılması, mümkün olmayan
yerlerde abonelik sisteminin uygulanması,
Bitki su ihtiyacının, güncel verilere dayalı bitki su
tüketimi tahmin yöntemleri, toprak nemi ölçüm
sensörleri veya diğer hassas teknolojiler
kullanılarak belirlenmesi ve sulama suyunun buna
göre uygulanması,
Uydu ve insansız hava aracı sistemlerinin tarım
arazilerinde sulama ve kuraklık etkilerinin
değerlendirilmesinde kullanılmasının sağlanması,
TÜBİTAK Uzay ve yerli İHA sistemleri üreticileri
ile ortak ARGE çalışmaları yapılarak yerli ve milli
tarımsal gözlem uydu ve İHA sistemlerinin
geliştirilmesi,
Parsel bazında toprak özelliklerinin belirlenmesi
(CBS ve jeoistatik yöntemlerden faydalanılarak
toprak haritalarının oluşturulması) ve bunlardan
sağlanan verilerin sulama projelerinde işletme
haritalarına işlenmesi,
Basınçlı sulama sistemleri kullanacak çiftçilere
sistemlerin kurulmasında teknik destek sağlanması
ve sertifikalandırılması,
Önceden kurulan basınçlı sulama sistemlerinin
etkin şekilde su uygulamasının sağlanması için
gözden geçirilmesi, revize edilen sistemlerin
sertifikalandırılması ve bu konuda çiftçilere teknik
destek verilmesi,
Sulama sistemlerinin projelendirilmesinde özellikle
bu konuda lisans-lisansüstü eğitimi almış
mühendislerin istihdam edilmesi,
Toplu basınçlı sulama sistemlerinin destekleme ve
hibe kapsamına alınması ve yüksek oranlarda
desteklenmesi,
Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve
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bağımlılığı ve tarımsal alanlarda
enerji altyapısı eksikliği,





Yüzey sulama yöntemleri
kullanarak sulama yapan
çiftçilerin tarla içi geliştirme
çalışmaları yapmamaları ve bu
konuda yönlendirilmemeleri,





Çiftçilerin mevcut ve sürekli
gelişen sulama teknolojileri
hakkında farkındalığının ve
bilgilerinin yeterli düzeyde
olmaması,
Su kullanıcı teşkilatlarının
tamamını kapsayacak kanuni bir
düzenlenme bulunmaması,



Sulama işletmelerinde sulamayı
yönetecek ve yönlendirebilecek
sayıda ve donanımda teknik
personel ve yardımcı personel
yetersizliği,



Su kullanıcı teşkilatlarının bir
bölümünde işletme, izleme ve
değerlendirmeye yönelik bütüncül
yaklaşımın bulunmaması,



















Kuraklık ve küresel iklim
değişikliği nedeniyle su
kaynaklarında meydana gelen
düzensizlikler,
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yaygınlaştırılması,
Enerji verimliliğinin sağlanması açısından düşük
basınçta çalışan sulama sistemlerinin
geliştirilmesine yönelik ARGE çalışmalarının
yapılması,
Yüzey sulama yöntemlerinin doğru uygulanmadığı
yerlerde çiftçilere sulama randımanını artıracak;
karık, tava sulama gibi yüzey sulama yöntemlerinin
etkin kullanılması hakkında teknik destek
sağlanması, yönlendirilmesi ve gerekli eğitimlerin
verilmesi,
Telekomünikasyon teknolojileri, sosyal medya
veya yerinde uygulamalı eğitimler aracılığıyla
sürekli ve etkin şekilde çiftçi farkındalığının ve
bilgi düzeyinin artırılması,
Su kullanıcı teşkilatlarının işletilmesi, faaliyetleri,
yetki ve sorumlulukları konusunda mevcut
durumun ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılayacak
kanuni düzenlemelerin yapılması ve mümkün
mertebe bunun tek elden icra edilmesi ile çok
başlılığın önüne geçilmesi,
Sulama konusunda yeterli eğitim ve donanıma
sahip uzman personelin görevlendirilmesi ve
mevcut personelin bu konuda eğitilmesi,
Sulama alanının büyüklüğüne ve tipine bağlı olarak
yeterli sayıda teknik ve yardımcı personelin
(sürekli veya mevsimlik) görevlendirilmesi,
Sulama kooperatifleri ve birliklerinin işletme,
izleme ve değerlendirmesine yönelik bütüncül bir
yaklaşımın oluşturulması ve bu konuda bir
mevzuatın hazırlanması,
Tüm sulama tesisleri işletme organizasyonlarının
Ulusal Su Bilgi Sistemi yazılımı kapsamına
alınması, yazılımın ÇKS altyapısı ile
entegrasyonunun sağlanması,
Uluslararası Standartlara uygun ve kapsamlı
performans göstergeleri belirlenmeli, periyodik
olarak izleme ve değerlendirmeler yapılması,
Uygun kısıntılı sulama stratejilerinin uygulanması
ile ürün kaybının en aza indirilmesi,
Kuraklık Eylem Planlarının uygulanması ve
denetlenmesi,
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Suyun verimli kullanılmasına
ilişkin ARGE sonuçlarının sahaya
yeterli düzeyde yansıtılamaması
ve sahadaki sorunların da ARGE
birimlerine yeterince
iletilememesi,
Planlamada öngörülen ürün
deseninin zamanla değişmesi,









Çeltik tarımında tava sulama
yönteminin kullanılmasından
kaynaklanan aşırı su tüketimi ve
bundan dolayı bitişik arazilerde
ortaya çıkan problemler,
Kapalı (basınçlı) sistemli sulama
alanlarında yüzey sulama
sistemleriyle sulama yapılması,
Basınçlı sulama sistemlerinde ve
sistem parçalarında yüksek ve
farklı KDV uygulamaları,





Standart dışı ve kalitesiz sulama
sistemleri malzemelerinin üretimi,





Sulamaya açılan alanlarda düşük
sulama oranı











Suyun daha etkin kullanımına yönelik ARGE
çalışmalarının artırılması (yağmur suyu hasadı
tekniklerinin teşvik edilmesi ve toprak nem
muhafazasına yönelik koruma önlemlerinin
alınması, vb.),
Çiftçi yayım çalışmalarıyla Ar-Ge sonuçları
kullanıcılara ulaştırılmalı, çiftçilerle Ar-Ge
çalışanları arasındaki etkinliklerin artırılması,

Sulama sistemi kapasitesi ve niteliği göz önünde
bulundurularak ürün deseni optimizasyonunun
güncellenmesi,
Havza bazında su kaynaklarında oluşan değişime
göre optimum bitki deseninin belirlenmesi ve buna
uyan çiftçilere ilave destek verilmesi,
Ülkemiz genelinde çeltik tarımının mümkün
olduğu yerlerde damla sulama yöntemiyle
yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,

Basınçlı sulama sistemleri altında yüzey sulama
uygulayan çiftçilere karşı caydırıcı tedbirlerin
alınması,
Tarımsal sulama sistemleri ve parçalarına yönelik
teşvik mekanizmalarının iyileştirilmesi ve KDV
oranlarına ilişkin düzenleme yapılarak
düşürülmesi,
Akredite test merkezleri ve kuruluşlarıyla, sulama
sistemlerine ilişkin malzemelerin test edilmesi,
standardizasyonunun sağlanması ve
denetlenmesine ilişkin mekanizma oluşturulması,
Sulama oranının yükseltilmesi için yayım
çalışmaları yapılarak çiftçilerin sulama kültürünün
artırılması, sulama yapmayan çiftçilere ürün
teşviklerinin verilmemesi,

ENDÜSTRİYEL SU VERİMLİLİĞİ


Yasal ve Kurumsal Yapılanma
İklim değişikliği ve kuraklık gibi
etmenleri dikkate alan
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Su Kanunu’nun yürürlüğe konulması,
Sanayide Su Verimliliği Eylem Planlarının
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sürdürülebilir su
politikası/yönetimi eksikliği,
Suyun verimli kullanımını
zorlayıcı/teşvik edici mevzuat ve
uygulama-denetim
yetersizliği/eksikliği,
Ülkemizde, yaygın olarak,
sanayide su fiyatlarının düşük
olması, gerçekçi olmaması ve
yapılacak yatırımın geri ödeme
süresinin uzun oluşu nedeni ile
sanayicinin yatırım yapma
isteksizliği,













hazırlanması,
Sanayi su kullanımlarından kaynaklı elde edilecek
tasarruflara yönelik ülke olarak hedefin koyulması,
2025-2030-2040 yılları için havza bazında ve
sektörel bazda tasarruf edilecek su miktarı ve
kullanılacak hedef su miktarlarının belirlenmesi,
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK)
yaklaşımı çerçevesinde, Ülkemizin Endüstriyel
Emisyonlar Kontrol Stratejisinin belirlenmesi ve
yol gösterici bir Ulusal Eylem Planı çalışmalarının
en kısa sürede tamamlanması,
Devam etmekte olan Endüstriyel Emisyonlar
Direktifi uyumlaştırma çalışmalarının
tamamlanması (taslak EKÖK Yönetmeliği’nin
yürürlüğe konulması, ilişkin sektörel tebliğlerin
tümünün hazırlanması),
EKÖK Yönetmeliği’nin etkili bir şekilde
uygulanması için yetkili makamların teknik ve
kurumsal kapasitesinin artırılması,
Stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarında su
kaynaklarının sürdürülebilirliğinin
değerlendirilmesi ve kümülatif etki değerlendirme
çalışmalarının yapılması,
Su fiyatlandırmasında deşarj oranı-kalitesi ve
havza bazında su mevcudiyeti vb. çoklu kriterler
dikkate alınarak kaynak, sosyal ve çevresel
maliyetleri de içeren, toplam maliyet esaslı
gerçekçi su fiyatlandırmasının uygulanması,

Ölçüm ve izleme sistemleri ile güncel envanterlerin oluşturulması
 Endüstriyel su verimliliğinde
 Su temini yapılan tüm kaynaklarda su rezervi
planlamaya esas teşkil eden
ölçümlerinin/izlemelerinin sürekli yapılması ve su
(sektörel bazda ya da prosesler
kullanımının kayıt altına alınması,
bazında su tüketimi) güncel ve
 Sanayi alt sektörleri bazında proses ve teknoloji
güvenilir verilerin üretiminde ve
farklılıklarını da dikkate alacak şekilde optimum
temininde sıkıntılar yaşanması,
spesifik su tüketimi aralıkları belirlenmesi ve bu
 Taslak EKÖK yönetmeliği
aralıklarla uyumlu üretimin teşvik edilmesi,
kapsamında hazırlanacak olan
 Sanayide su kullanımı ve su verimliliğine ilişkin
sektörel temiz üretim tebliğlerinin
ölçüm, izleme, denetim, envanter ve bilgi
henüz yayımlanmamış olması,
paylaşımı noktasında ilgili kurumlar arasında
 Sanayide su kullanımına ilişkin
koordinasyon ve işbirliği artırılması,
ortak güncel envanterlerin
 Suyun tahsis ve denetimi konusunda kurumsal
oluşturulması, ölçüm, izleme ve
belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve suyun

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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denetim konularında kurumlar
arası koordinasyon ve işbirliği
eksikliği,
Uygulamadaki yasal ve kurumsal
belirsizliklerin giderilmemesi ve
ölçüm, denetim, yaptırım
sisteminin yeterince
uygulanamaması,
Sanayide kayıt dışı su
kullanımının engellenememesi,
TÜİK verilerinin ihtiyaç duyulan
nitelikte sanayide su verimliliğine
ilişkin bilgiyi sağlamıyor olması,







tahsisi ve denetimi tek bir kurum tarafından
yapılması,
Sanayide su kullanımına ilişkin dinamik bir
envanter oluşturulması ve su
kullanımı/verimliliğini izlemek amacıyla ilgili
kurum/kuruluşların ortak katılımıyla bir izleme ve
envanter veri tabanı/bilgi sistemi yazılımı
geliştirilmesi ve kullanılması,
Yüksek su kullanımına sahip alt sanayi kolları
başta olmak üzere prosesler bazında su kalite
gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik teknik
destek projeleri geliştirilmesi ve elde edilecek
sonuçların sektörlerle paylaşılması,
TÜİK’in İmalat Sanayi Envanteri’nin suyun
sanayide verimli kullanımı konusunda bilgi
toplamaya yönelik olarak revize edilmesi ve bu
verinin paylaşımı için gerekli yasal düzenlemeler
yapılması,

Sanayide su verimliliği uygulamaları ve alternatif su kaynakları kullanımının
yaygınlaştırılması
 Sanayide gerçekçi bir su
 EKÖK ve benzeri yasal düzenlemelerle sanayide su
fiyatlandırması olmaması (suya
verimliliğinin izlenmesi, su verimliliği
kolay ve ucuz ulaşılması)
potansiyellerinin ve hedefleri belirlenmesi ve
nedeniyle, tasarruf ve yeniden
sektörel yıllık su verimliliği uygulama planlarının
kullanım olanaklarının yeterince
oluşturulması,
değerlendirilmemesi,
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
 Suyun, hammadde gibi bir girdi
destekleyeceği/hayata geçireceği örnek sektörel
olarak düşünülmesi yönünde
projeler ile sanayide su verimliği uygulamaları
farkındalık eksikliği,
konusunda öncülük edilmesi, sanayi kuruluşlarının
bu yönde farkındalığının artırılması,
 Su verimliliği uygulamalarının
geri ödeme sürelerinin uzun
 Su verimliliği konusunda teknik danışmanlık
olması ya da bilinmiyor olması
hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha etkili hale
nedenleriyle sanayicide yatırım
getirilmesi için sektör uzmanlık sertifikasyon
yapma isteksizliği,
sistemi oluşturulması,
 Sanayi kuruluşlarında proses bazlı  Sanayi tesislerinde temiz üretim ya da verimlilik
su kullanımının ölçülmesibirimleri kurulmasının sağlanması,
izlenmesi ve envanterinin
 Suyun yeniden kullanımının yaygınlaştırılması ve
tutulması konusunda eksiklikler
suyun yeniden kullanımının yasalarla teşvik
olması,
edilmesi,
 Su verimliliğini iyileştirme
 OSB’ler düzeyinde su verimliliği uygulamalarının
konusunda zorlayıcı bir mevzuat
ve kullanılmış suların yeniden kullanımının
veya standart olmaması,
desteklenmesi ve OSB’nin su tüketimi açısından
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Su verimliliği
teknikleri/teknolojileri ve
uygulamaları konusunda teknik
bilgi ve uzmanlık/danışmanlık
ihtiyacının olması,
Su verimliliği konusunda işletme
körlüğünün yaygın olması,
Su verimliliği ve su geri kazanımı
yatırımı yapan ve yapmayan
sanayi tesisleri arasında haksız
rekabet oluşma durumu,
Kullanılmış suların arıtılarak geri
kullanımı, yağmur suyu, deniz
suyu vb. diğer alternatif su
kaynaklarının kullanımı
konusunda bilgi, politika ve teşvik
eksikliği,
Endüstriyel simbiyoz yaklaşımının
yaygın olmayışı/desteklenmemesi
Kullanılmış suların yeniden
kullanımı noktasında mevcut
tesislerde alt yapı yetersizlikleri
olması,

büyüklüğüne göre farklılaşan düzeylerde
kullanılmış suların yeniden kullanımının yasal
düzenlemelerle teşvik edilmesi,
.

Su verimliliğini artıracak ve yaygınlaştıracak teknik ve ekonomik desteklerin ve teşviklerin
geliştirilmesi
 Bazı su verimliliği uygulamaları
 Su verimliliğini artıracak ve yaygınlaştıracak
için gerekli yatırımların yüksek
teknik ve ekonomik desteklerin ve teşviklerin
olması ve sanayicinin yüksek ilk
(sanayiyi destekleyecek hibeler, teşvikler, Ar-Ge
yatırım ve işletme maliyetlerini
destekleri, vb.) geliştirilmesi,
karşılamadaki isteksizliği,
 Sanayide su verimliliği uygulamalarını
 Sanayide su verimliliği
desteklemek ve teşvik etmek için ölçülebilir,
uygulamalarının yaygınlaştırılması
izlenebilir ve denetlenebilir hibe/teşvik kriterlerinin
için yeterli teşvik sisteminin
belirlenmesi,
bulunmaması ve ilgili destekler,
 Su verimliliği teşvik programının ve su fonunun
hibeler ve teşviklerin sanayiciye
kurulması,
duyurulması noktasındaki
 Su fiyatlandırmasından elde edilecek gelirin
eksiklikler bulunması,
kurulacak su fonunda toplanması ve hibe ve proje
 Su verimliliği uygulamalarına
teşviklerinin kurulacak su fonundan karşılanması,
yönelik yeterli teknik bilgi
 Hedefe yönelik olarak Ar-Ge çalışmalarının
eksiklikleri olması,
desteklenmesi,
 Su verimliliğine yönelik yatırımların finansmanına
yönelik sıfır/düşük faiz oranlı kredi imkânı
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sağlanması.
Su verimliliğine ilişkin ulusal ve kurumsal düzeyde eğitim, bilinçlendirme, farkındalık,
araştırma ve geliştirme çalışmaları güçlendirilmesi
 Sanayide su verimliliğine ilişkin
 Sanayide su verimliliği ve uygulamalarına yönelik
teknik bilgi, bilinç ve farkındalık
bilinç oluşturmak, farkındalığı artırmak ve
noktasında eksikliklerin
uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla sektörel
bulunması,
bazda hizmet içi teknik eğitim programları ve
çalıştaylar düzenlenmesi,
 Sanayide su verimliliği konusunda
uzmanlaşmış teknik danışmanlık
 İmalat sanayinin alt sektörleri bazında su
eksikliği,
verimliliği teknikleri ve uygulamalarına yönelik su
verimliliği kılavuzları/rehber dokümanları
 Ürün ve hizmetlerin tüketici
hazırlanması,
tarafından kullanımında
bilinçlendirme ve farkındalık
 Su ile ilgili verimlilik etiketlendirmesine yönelik
oluşturmaya yönelik bir
mevzuat dâhil çalışmaların yapılması,
uygulamanın olmaması,
 İmalat sanayisinde su ayak izi etiketlendirmesine
yönelik çalışmaların yapılması,
 Sanayide su verimliliğine yönelik kamu spotu ve
farkındalık çalışmalarının yapılması,
 Yükseköğretimde ilgili bölümlerin müfredatlarında
“kaynakta önleme, temiz üretim, eko-verimlilik,
eko-tasarım, endüstriyel ekoloji, su verimliliği ve
su ayak izi” gibi kavramlara ilişkin derslere yer
verilmesi,
 Su verimliliği konusunda üniversite-sanayi
işbirliğinin geliştirilmesi ve artırılması,
 Su verimliliğine yönelik farkındalığın artırılması
için en iyi uygulamaların yer aldığı yarışma ve ödül
programlarının oluşturulması,
 Amaçlarından birisi “ürün veya hizmetlerin yaşam
döngüsünün bütün süreçlerinde doğal kaynakların
tüketimini azaltmak” olan Çevre Etiketi
Yönetmeliği uygulamalarının yaygınlaşmasının
teşvik edilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
ilgili faaliyetlerinin yoğunlaştırılması,

Turizmde su verimliliği ve suyun yeniden kullanımı uygulamalarının arıtılması ve
yaygınlaştırılması
 Turizmde suyun verimli kullanımı  Turizm tesislerinde yağmur suyu hasadı ve
ve kullanılmış suların arıtıldıktan
kullanılmış suların peyzaj sulama, golf sahaları,
sonra yeniden kullanımına dair
tuvalet sifon suyu, süs havuzları ve göletlerde
teşvik edici/zorlayıcı mevzuat
yeniden kullanımının teşvik edilmesi,
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eksikliği,
Kullanılmış suların yeniden
kullanımına yönelik kaygılar
olması ve arıtılmış suyun
mikrobiyolojik kalitesine ilişkin
riskler,
Kullanılmış suların yeniden
kullanımında ilk yatırım-işletme
maliyetlerinin yüksek olması,
Turizmde su fiyatlandırılmasında
kaynak maliyetinin dikkate
alınmaması,
Su geri kazanımının ödenen atıksu
bedelinde düşülmemesi (bazı
bölgelerde atıksu bedelinin yatak
başına alınması),
Deniz turizminde gerek
kullanılacak suyun gerekse de
oluşacak atıksuyun mevsimsel
olarak değişiklikler göstermesi ve
bu durumun kullanılmış suların
yeniden kullanımının fizibilitesini
olumsuz etkilemesi,











Kullanılmış suların bina içinde güvenli bir şekilde
yeniden kullanımı ile ilgili gereklilikleri ve limit
değerleri içeren yasal düzenlemelerin geliştirilmesi
ve uygulanması,
Turizmde kaynak maliyetlerini de içeren gerçekçi
su ve atıksu fiyatlandırmasının uygulanması,
Su tasarrufu sağlayan armatürlerin ve ekipmanların
kullanılması,
Turizmden tesislerinde uygun yerlerde merkezi
arıtma sistemlerinin ve kullanılmış sularının
yeniden kullanımının teşvik edilmesi,
Kullanılmış suların yeniden kullanımına yönelik
farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla
eğitimlerin verilmesi (kamu spotlarının, sosyal
medya vb. araçların kullanılması) ve bu konuda
kaygıların giderilmesi için rutin izleme
çalışmalarının oluşturulacak yasal mevzuata dâhil
edilmesi,
Turistik Konaklama Hizmetleri Çevre Etiketi ve
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi
uygulamasının yaygınlaştırılması,

SUYUN YENİDEN KULLANIMI VE ALTERNATİF KAYNAKLAR
Yağmur ve kar suyu hasadının kullanımı ve yaygınlaştırılması


Su hasadında teşvik edici
etmenlerin eksikliği,











Toplanan suyun kalitesine ve
depolanmasına ilişkin
belirsizlikler,
Kullanım alanına göre suyun
arıtma ihtiyacının belirsizliği
(mevzuat eksikliği),
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Belirli kapasite ve özelliklere sahip OSB’ler için
yağmur sularının toplanarak kullanımı konusunda
düzenlemelerin getirilmesi,
Büyük kapasiteli sitelerde iskân verilmesi için
yağmur sularının kullanımına ilişkin
düzenlemelerin getirilmesi,
Su geri kazanımı yapan binalar için su kimlik
(sertifikasyon) belgelerinin yaygınlaştırılması,
Büyük kamu binalarında yağmur sularının
kullanımına ilişkin düzenlemelerin getirilmesi,
Yağmur sularının farklı amaçlarla kullanıma
yönelik standartların oluşturulması,
Yağmur suyu toplama sistemi kurmak isteyen
işletme veya meskenlere gerekli desteklerin
verilmesi ve bu hususta yerel yönetimlerin izin
alma sürecinde kolaylıklar sağlaması,
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Mevsimsel değişiklilere de bağlı
olarak ne kadar su geri
kazanılabileceğine dair
belirsizlikler,
Tarımsal alanlarda su hasadına
yönelik teknik yetersizlikler,
Tarımsal alanlarda su hasadında
plastik malzeme kullanılması
nedeniyle çevresel kirlenme,
Tarımsal alanlarda su hasadına
yönelik çiftçinin yeterli bilgiye
sahip olmaması,
Yağmur suyu ile atıksuların
genellikle birleşik kanalizasyon
sistemleriyle toplanması,
Çatı bağlantılarının kanalizasyon
hattına bağlı olması,
Alt yapı sistemlerinin şiddetli
yağışlar için yetersiz kalması,



Yağmur suyuyla yüzeysel/yeraltı sularının
beslenmesi,



Tarımsal alanlarda su hasadına yönelik
çalışmaların desteklenmesi, yaygınlaştırması ve
çiftçide farkındalığın artırılmasına yönelik
eğitimlerin verilmesi,
Yağmur suyu hasadını kolaylaştıracak altyapı
hizmetleri ile makine ve ekipmanların geliştirilerek
hayata geçirilmesi,










Çatı bağlantılarından toplanacak yağmur sularının
verimli bir şekilde kullanılması için su ve
kanalizasyon idarelerinin çalışmalar yapması,
Yerel yönetimlerin yağmur suyu hasadına yönelik
bütünleşik planlamalar ve çalışmalar yapması,
Yağmur suyu hasadının havza bazlı olarak avantaj
ve dezavantajlarının belirlenmesine yönelik
araştırmaların yapılması,
Yağmur sularının atıksularla karışmadan ayrık
kanalizasyon sistemleriyle toplanarak geri
kazanılmasının yaygınlaştırılması,

Gri sularının yeniden kullanım uygulamalarının yaygınlaştırılması









Yöneticiler, karar vericiler ve
kullanıcılar düzeyinde gri suyun
ve yeniden kullanımının yeterince
bilinmemesi, bu nedenle
uygulamaların
yaygınlaştırılamamış olması,
Farkındalığın az olması ve tecrübe
eksikliğinden kaynaklanabilecek
riskler (Çevresel, ekonomik,
sosyal ve sağlık riskleri, teknik
riskler),
Son kullanım alanlarının net
olarak belirlenmesine ilişkin
belirsizlikler,
Gri sularının yeniden kullanımına
yönelik yasal eksiklikler,
Su kalitesinin değişken olması ve
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Kentsel dönüşüm alanlarında gri su kullanımına
önem ve öncelik verilmesi,
 Sifonlarda içme suyu yerine zayıf gri suların
kullanılması yönünde alt yapıya yönelik
çalışmaların yapılması ve gri suların yeniden
kullanımının teşvik edilmesi/zorunlu tutulması,
 Büyük kapasiteli sitelere (ekonomik olması
açısından >200 hane) ve alış veriş merkezlerine
izin verilmesi aşamalarında gri suların yeniden
kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin
getirilmesi,
 Gri suları yeniden kullanan binalar için
sertifikasyon belgesi verilmesi (Leed sertifikası),
 Gri suların farklı amaçlarla yeniden kullanımına
yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,
 Gri suların farklı amaçlarla yeniden kullanımına
yönelik standartların oluşturulması,
 Gri suların farklı amaçlarla yeniden kullanımına
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bu nedenle seçilecek arıtma
prosesinin net olarak
belirlenmesindeki güçlükler,
Geri kazanım ve yatırım
maliyetlerindeki belirsizlikler ve
maliyetlerin karşılanmasındaki
gönülsüzlükler,

yönelik geliştirilecek yenilikçi çözümler için Ar-Ge
faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 Gri suların yeniden kullanımında model olması
bakımından önceliklendirme (Büyük kamu binaları,
AVM, stadyumlar, siteler, havalimanı, terminaller,
vb.) çalışmalarının yapılması ve bölgesel bazlı
ihtiyaçların bu çalışmalarda dikkate alınması,
 Geri kazanım ve yatırım maliyetine yönelik
çalışmaların yapılarak finansal dâhil teşvik
mekanizmalarının belirlenmesi,
Kullanılmış kentsel suların tarım, peyzaj, sanayi, çevresel besleme, yeraltı suyu besleme,
sifon suyu, içme suyu maksatlı olarak kullanımı ile yeniden kullanım oranının artırılması
 Kullanılmış suların yeniden
 Kullanılmış suların yeniden kullanımına yönelik
kullanımında; farklı kullanım
genel hükümlerin Su Kanunda yer alması,
amaçlarına yönelik
 Kullanılmış suların yeniden kullanımında; farklı
standart/mevzuat eksikliği,
kullanım amaçlarına yönelik standart/mevzuat
 Kullanılmış suların yönetimi
eksikliğinin ve kullanılmış suların yönetimi
hususunda kurumlar arasındaki
hususunda kurumlar arasındaki yetki karmaşasının
yetki karmaşası,
giderilmesi,
 Kullanılmış su üreticisi ile
arıtılmış suyu kullanacak
kurum/kişi arasındaki ilişkinin
düzenlenmesindeki hukuksal
eksiklik,
 Üniversite-Kamu-Sanayi-Özel
 Az yer kaplayan, enerji verimli, ileri düzey arıtma
Sektör-STK işbirliğinin yeterli
sağlayan ve yüksek kalitede arıtılmış su eldesi
seviyede olmaması,
sağlayan yenilikçi atıksu arıtma proseslerinin
uygulanmasına geçilmesi ve adaptasyonunun
 Kullanılmış suların farklı
sağlanması hususunda araştırma kurum ve
amaçlarla yeniden kullanımına
kuruluşlarından destek alınması,
yönelik bilgilendirme, farkındalık
ve teşviklerin eksikliği,
 Kullanılmış suların yeraltı suyu beslemesine
yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılarak, pilot
 Tarımsal sulamada sulama
ölçekli çalışmalarla teknik bilgi ve mevzuat
mevsimleri dışında kullanılmış
eksikliklerinin giderilmesi,
suların depolanmasında yaşanan
teknik ve su kalite değişimlerine
 Kullanılmış suların ileri arıtım neticesinde içme
yönelik belirsizlikler,
suyu kaynaklarına verilmesi konusunda Ar-Ge
projelerinin desteklenmesi,
 Çevresel, ekonomik, sosyal ve
sağlık riskleri (mikrokirleticiler
vb.),
 Arıtma tesisleri özelinde çıkış
 Kullanılmış suların yerel, bölgesel ve havza bazlı
sularının potansiyel
ihtiyaçlar dikkate alınarak farklı yeniden kullanım
kullanıcılarının ve kullanım
(sulama, çevresel besleme, sifon suyu olarak
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alanlarının yerel yönetimler
tarafından net olarak
belirlenmesindeki eksiklikler,
Geri kazanılan suyun miktar ve
kalite güvencesinin
sağlanmasındaki eksiklikler,











Yerel yönetimlerin teknik,
kurumsal, alt yapı ve finansal
destek yetersizliği,
Suyun fiyatlandırılmasında
kaynak maliyetinin dikkate
alınmaması ve geri kazanım için
yatırım, işletme ve iletim
maliyetlerinin kısmen yüksek
olması,
Kullanılmış suların sanayide
yeniden kullanıma yönelik
yaptırıcı ve zorlayıcı kararların
eksikliği,
“Atıksu” tabirinin atık ve
kullanılmayacak algısı
uyandırması,





kullanım, sanayide kullanım, peyzaj sulama, içme
suyu olarak değerlendirme vb.) alternatiflerinin
belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesi,
Arıtma tesislerinin tasarlanması aşamasında su,
enerji ve madde geri kazanım ve yer seçimi
alternatiflerinin hem proje sahibi hem de ilgili
kurum nezdinde dikkate alınması,
Geri kazanılan suyun kalite ve miktar güvencesinin
sağlanması amacıyla kullanıcıları da dikkate alan
izleme/kontrol programlarının hazırlanması ve
takip edilmesi,
Arıtma ve geri kazanım hizmetlerinde alternatif
finansal modellerin değerlendirilmesi ve
kullanılmış suların yeniden kullanımı konusunda
finansal teşviklerin sağlanması,
Mevcut arıtma tesislerinin revizyon ve/veya
iyileştirilme ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle
geri kazanım oranının artırılması,



Kullanılmış suların OSB’ler için birincil su kaynağı
olarak kullanımının özendirilmesi ve yeni sanayi
bölgeleri belirlenirken arıtma tesislerinden su
alabilecek yerlerin seçilmesi,

 Atıksuyun “atık” değil “kaynak” olduğunun
vurgulanması için “atıksu” ifadesi yerine
“kullanılmış su” ifadesinin kullanılması ve
yaygınlaştırılması,
Tarımdan dönen drenaj/tahliye sularının tarımsal sulama ve çevresel besleme maksatları
ile yeniden kullanım oranının artırılması
 Ülkemizde düşük randımanlı
 Sulama verimliliğinin artırılmasıyla drenaj/tahliye
sulamalar nedeniyle yüksek
sularının miktarının azaltılması,
miktarda drenaj/tahliye sularının
oluşması,
 Drenaj/tahliye sularının kalite ve
 Drenaj/tahliye sularının miktar ve kalitesinin
miktarının sürekli izlenmesi ve
sürekli izlenmesi amacıyla planlamaların yapılması
Ar-Ge çalışmalarının yetersizliği,
ve kullanımına ilişkin disiplinler arası Ar-Ge
çalışmalarına destek verilmesi,
 Drenaj/tahliye sularının yeniden kullanılması
durumunda toprak kalitesi ile bitki verim ve
kalitesinin yakından izlenmesi,
 Drenaj/tahliye sularının miktar ve  Drenaj/tahliye sularının miktar ve kalitesinin
kalitesinin izlenmesine yönelik
izlenmesine yönelik mevzuat eksikliklerinin

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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mevzuat eksikliği,
giderilmesi,
 Su kullanıcılarının (sulama
 Drenaj/tahliye sularının yeniden kullanılması
birlikleri ve çiftçiler) sistemden
hususunda kullanıcılarının (sulama birlikleri,
drenaj/tahliye edilen suların
kooperatifleri, çiftçiler vb.) eğitilmesi,
yeniden kullanımı konusunda
 Uygun kalitede drenaj/tahliye sularının kullanımına
yeterli bilgili ve farkındalığa sahip
yönelik teşviklerin sağlanması,
olmaması,
Deniz suyu ve acı suların alternatif su kaynağı olarak değerlendirilmesi
 Yüksek yatırım ve işletme
 Maliyetlerin azalması için bu tür proseslerde
maliyeti,
kullanılacak ekipman ve malzemelerin
yerlileştirilmesi için teşviklerin verilmesi,
 Kullanıcılara yansıyacak
bedellerin yüksek olması,
 Optimum finansman modellerinin belirlenmesine
yönelik çalışmaların yapılması,
 Kullanılacak ekipmanlarda ve
enerji de dışa bağımlılık,
 Deniz suyu kullanımının sadece
kıyı kesimler için uygun olması,
 Konsantre yönetimi
 Tuzsuzlaştırma projelerinin uygun şekilde
gerçekleştirilebilmesi için konsantre yönetimini de
 Denizlerde bulunabilecek spesifik
içeren Ar-Ge çalışmaların yapılması,
kirleticiler,
 Teknik çalışmalar neticesinde elde edilen veriler
 Atıksu deşarjlarının sebep olduğu
ışığında ülkemize özgü bir konsantre yönetim
denizlerdeki kirlilik nedeniyle
modeli belirleyerek, teknik usuller ve izinlerin
proseste yaşanacak sorunlar,
alınmasına yönelik hususları içeren yasal altyapının
 Tuzsuzlaştırılmış deniz suyu ve
hazırlanması,
acı suyun düşük iyon içeriği,




Tuzsuzlaştırma teknolojilerinin
yüksek enerji ihtiyacı ve karbon
salınımı,

Su ayak izi konusunda akademik,
endüstriyel ve resmi ölçekte
yeterli çalışma olmaması,

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

 Bu tür teknolojilere hazırlık için pilot ölçekli
tesislere yönelik Ar-Ge teşviklerinin sunulması,

SU AYAK İZİ
 Su ayak izi konusunda ülke ölçeğinde kurumların
yararlanabileceği ve destekleyebileceği veri
tabanı/proje/işbirliği vb. çalışmaların
gerçekleştirilmesi,
 Su ayak izinin sektörel seviyede ele alınması,
ulusal ve özellikle bölgeler arası ticari ilişkilerde
girdi-çıktı analizlerinin yapılması,
 Su ayak izi çalışmalarında kullanılmaya elverişli
verilerin üretilmesi ve veri temini ve ölçümler
konusunda standart geliştirilmesi,
 Teşvik ve desteklerin uygulanması/artırılması
 Üniversitelerde su ayak izi konusunda verilen
yüksek lisans ve doktora tezi sayısının artırılması,
kamu kurumlarında bu konunun uzmanlık tezleri
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Tarımda mavi su kullanımının
Avrupa ülkelerine göre yüksek
olması,









Mevcut su ayak izi çalışmalarının
çok parçalı ve dağınık olması,








Gri su ayak izi konusunda standart
uygulama/yaklaşım olmaması,






Ürün ve süreçlerin sanal su
içeriklerinin bilinmemesi veya
yeterince dikkat edilmemesi,











Havzalarda yürütülen su tahsis
projelerinde sektörlere göre su
dağıtımında her sektör için su
ayak izi envanterinin olmaması,



Kalkınma Planlarında su ayak izi
çalışmalarına bugüne kadar detaylı
yer verilmemiş olması,
İlgili kurum ve kuruluşların
Strateji, Eylem Planları, Master
planlarında bu kavramın yer
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kapsamına alınması
Verimli sulama teknikleriyle mavi su kullanımının
azaltılması,
Uygun ürün deseni ve doğru uygulamalarla yağmur
suyu kullanımının maksimize edilmesi,
Çiftçilerin, üreticilerin mavi su ayak izi ve yeşil su
ayak izi konusunda bilinçlendirilmesi,
Teşvik ve desteklerin uygulanması/artırılması,
Bölgelere göre optimum bitki deseninin tespit
edilmesi,
Bütünleşik su yönetimi ve havza bazlı su ayak izi
konularının birlikte değerlendirilmesi,
Kurumlar arası koordinasyonun ve işbirliğinin
artırılması,
Üniversitelerin, kamu kurumlarının, STK’ların ve
özel sektörün bir araya gelebileceği Su Ayak İzi
Platformunun oluşturulması,
Yukarıdaki platformun öncülüğünde bir su ayak izi
kütüphanesi ve veritabanının hayata geçirilmesi,
Gri su ayak izi hesaplamalarında standart
yaklaşımlar geliştirilmesi,
Nehir havza yönetim planlarında gri su ayak izine
yönelik boşluk analizi yapılması ve konuyla ilgili
çevresel kalite standartlarının ortaya koyulması,
Ülkemizde ekimi yapılan tarımsal ürünlerin sanal
su muhtevalarının doğru bir şekilde hesaplanması,
Tarımsal ürün yönetiminde ülkemizde ekimi yoğun
yapılan bitkilerin sanal su muhtevalarının göz
önünde bulundurulması,
Uluslararası ürün ticaretinde sanal su
muhtevalarının göz önünde bulundurulması,
Tarımsal sulamada destekleme modelinde
havzalarda su kısıtı göz önüne alınarak mavi su
kullanımı azaltacak tedbirler geliştirilmesi
Su ayak izi en yüksek olan sektör için uygulanabilir
tedbir ve önlemler geliştirilmesi,
Bölgesel ve ulusal kalkınma planlarında sektörlere
yönelik stratejilerin (tarım, sanayi, turizm, enerji
vb.) su politikalarına entegre edilmesi,
Ülkemizde sanal su, su ayak izi, su verimliliği, nötr
su, temiz üretim, sıfır atık gibi kavramların
yaygınlaştırılması ve kurumsal aidiyet
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almamış olması,



Türkiye’deki tarım ürünlerinin su
ayak izi miktarlarının doğru ve
güncel verilerle hesaplanmamış
olması,










Gri su ayak izi sonuçlarındaki
yetersizlikler,

Ülkemizin sanal su ithalatı ve
ihracatındaki belirsizlikler,









kazandırılması,
İlgili çalışmaların gelecek vizyonlarda plan ve
programlara dâhil edilmesi,
Ülkemizdeki tarım ürünlerinin su ayak izi
miktarlarının havza bazında hesaplanması,
Ürün bazında su ayak izinin hesaplanarak, ülke
içinde kullanıma sunulması veya ithal edilmesinin
su kaynaklarına etkisinin detaylı analizinin
yapılması,
Karar vericiler, ekonomistler ve özel sektörün
işbirliği ile ürünün ülke içinde yetiştirilmesi ya da
ithal edilmesi hususunda somut adımlar atılması,
Metottaki belirsizliklerin giderilmesi
Gerçek alansal ve zamansal gübre kullanım
değerlerinin belli bir istatistik portalında kullanıma
açılması,
Çevresel kalite standartlarının belirlenmesi,
Bu konuda yapılan akademik çalışmaların sayısının
artırılması,
Güncel su ayak izi veri tabanının kullanıma
sunulması,
İlgili kamu kurumlarının bu konuyu çalışma
gündemlerine dâhil etmesi,

EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI
Okul öncesi ve okul çağında çocuklara yönelik çalışmalar


Ülke çapında çocuklara yönelik
görsel materyal eksikliği,



Belediyelerle işbirliği yapılarak billboardlarda
çocuklara yönelik farkındalık artırıcı görsel içerik
sağlanması,
 Farkındalık artırıcı eğitimlerin
 Alanda uzman akademisyenler ile MEB Talim
müfredat geliştirme ve müfredata
Terbiye Başkanlığı’na sunulmak üzere müfredat
entegresi sorunu,
geliştirme çalışmaları yapılması,
Kurumlara ve sektörlere yönelik çalışmalar
 Farkındalık ve eğitim çalışmaları
 Kurum ve kuruluşların bütçelerine eğitim ve
için doğrudan kurumsal bütçe
farkındalık çalışmalarında kullanılmak üzere bütçe
bulunmasında yetersiz kalınması,
tahsis edilmesi ve bu bütçenin devamlılığının
sağlanması,
 Farkındalık ve eğitim
 Kurum ve kuruluşlarda kapasite geliştirme
çalışmalarına yönelik kapasite
konusunda idarecilerin farkındalığının artırılması
geliştirme çalışmalarının yetersiz
için politikalar geliştirilmesi,
kalması,
 Su kayıplarının önemi konusunda
 Kurum üst yönetiminin su kayıp yönetimi
kurum yöneticilerine yapılan
açısından farkındalığının olması, önleme/izleme

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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bilgilendirmelerinin eksik olması,
Su kayıpları ve etkileri
kapsamında farkındalığın
olmaması, gerekli önemin
verilmemesi,
Sayaç sonrası sızıntıların
varlığının yüksek miktarda ve
uzun süreli olduğunun halk,
görevliler ve yöneticiler tarafından
bilinmemesi,
Halkın katılımı ve farkındalığının
olmaması,
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sistemleri ve yöntemleri için bütçe ayırması, karar
verici/teknik personelin teknik-bilgi-tecrübe
kapasitesinin geliştirilmesinin desteklemesi, eğitim,
çalıştay, iyi örnekleri inceleme, teknik destek gibi
faaliyetlerin yapılması,
Su kayıp yönetiminde uygulanan yöntemler ve
süreçlerin raporlanması,
Kamusal alanlardaki sızıntı ve su israfının
azaltılması için kullanıcıların farkındalığının
artırılması,
Hane halkı bilinçlendirme eğitimlerinin belirli
aralıklarla tekrarlanması, ülkemizin; su fakirliği
sınırında olduğu hususuna ilişkin farkındalığın
artırılması,
MEB ile işbirliği çerçevesinde okullarda su
verimliliği derslerinin konulması,
Her derece Eğitim Kurumunda Yeşilay, Kızılay vb.
Su Verimliliği öğrenci kulüplerinin oluşturulması,
Su Elçileri vb. benzeri televizyon programı ve
sosyal medya unsurlarının artırılması,
Su tüketiminde bireylerin bilinçlendirilmesine
yönelik kamu spotlarına yer ve ağırlık verilmesi,
Suyun verimli kullanılması hususunda farkındalık
oluşturacak organizasyonların, sosyal medya
projelerinin, insanların dikkatini çekecek proje
yarışmalarının düzenlenmesi sağlanmalıdır,
Halk farkındalığının artırılması amacıyla ürünlerde
su ayak izi etiketlendirilmesine geçilmesi,
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POLİTİKA/STRATEJİ VE EYLEMLER
Çalışma Grubu konusunun çözüm önerilerine yönelik politika/strateji ve eylemler hususlarını yazmaya buradan başlayınız.

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR
(1) Su Verimliliğinin
İyileştirilmesine
Yönelik Ulusal
Stratejilerin
Belirlenmesi
(2) Kentsel Su
Verimliliğinin
Sağlanabilmesi için
Mevzuat
Düzenlemelerinin
Yapılması

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

1. Su verimliliği strateji belgesinin hazırlanması

TOB

ÇŞB, STB, DSİ, SUEN,
ETB, Yerel Yönetimler

2. Havzalarda tüm sektörler için havza bazlı su
verimliliği eylem planlarının hazırlanması ve
uygulanması

TOB

ÇŞB, Belediyeler,
SUKİ’ler, TBB,

1. Büyükşehirler dışındaki illerde illerde Su ve Kanal
İdareleri kurulması

ÇŞB

TBMM, TOB

2. Su Kanunu’nda tam maliyet esaslı ve su
verimliliğini önceleyen su fiyatlandırılmasına yer
verilmesi ve su hizmetleri ile ilgili harcama
kodlarının yeniden düzenlenmesi
3. AB hibe fonları, İller Bankası, Kalkınma Ajansları,
SUKAP vb. destek programlarında su kayıp
yönetimiyle ilgili çalışmalara öncelik verilmesi

TOB, HMB,
ÇŞB

TBMM

TOB, ÇŞB,
Dış İşleri
Bakanlığı,
İller Bankası,

CSBB, TBB

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

KISA
VADE
(2022 –
2023)
X

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X

X
X

X
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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)

Kalkınma
Ajansları
4. Su kayıplarının azaltılmasına yönelik mer’i
mevzuatta belirlenen hedeflere ulaşılması için taslak
Su Kanunu’na teşvik ve ceza düzenlemelerine
ilişkin hükümlerin eklenmesi
5. Merkezi İdare tarafından, yerel yönetimlerin su
kayıp yönetimi ve izleme çalışmalarının belli bir iş
termin planı çerçevesinde gerçekleştirilmesinin
takibi için yasal düzenleme yapılması
6. Su tüketiminde kullanılan tüm bileşenler (cihazlar,
armatür, aparatlar vb.) için su tüketimi seviyesini
gösteren su etiketlemesi yapılması ve TSE
sertifikalı ve su tasarruflu ürünlerin teşvikinin
sağlanması
7. İmar planlarında İzole Ölçüm Bölgelerinin dikkate
alınması
(3) İçme ve kullanma
1. Kentsel Su Verimliliği uygulamalarının kaynaktan
suyunda su kayıpları
musluğa, arz değil talep bazlı planlanması
için belirlenen

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

TOB

TBMM,
ÇŞB, DSİ, Belediyeler,
SUKİ’ler

TOB, DSİ

Belediyeler, SUKİ’ler,
ÇŞB, TBB

X

TOB, Belediyeler,
SUKİ’ler, TSE

X

İller Bankası, TOB

X

STB

ÇŞB,
Belediyeler
TOB,
Belediyeler,
SUKİ
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR
azaltım hedeflerinin
ve su kaynaklarının
kullanım
verimliliğinin
sağlanması

(4) Tarımsal sulamada
su iletim ve
dağıtımında
randımanın
artırılması

EYLEMİN ADI
2. Belediye rekreasyon alanlarında sulama
optimizasyonları yapılması, kurakçıl peyzaja
geçilmesi
3. Su Kayıplarının Azaltılmasına Yönelik Eylem
Planlarının oluşturulması ve uygulanması
4. Site, kampüs gibi büyük su tüketimi yapan yerlerin
ana girişlerine sayaç takılarak kayıp takibi
yapılması
5. İçme ve kullanma suyu sistemlerinde varlık yönetim
sistemine geçilmesi

Belediyeler,
SUKİ’ler

Üniversiteler, TOB, ÇŞB,

ORTA
VADE
(2022 –
2026)
X

Belediyeler,
SUKİ’ler,
SUKİ’ler,
Belediyeler,
ÇŞB
SUKİ’ler,
Belediyeler

TOB, ÇŞB, İller Bankası

X

TOB

X

TOB, ÇŞB

X

Yatırım İzleme ve
Koordinasyon
Başkanlıkları,
Sulama Teşkilatları

X

Yatırım İzleme ve
Koordinasyon
Başkanlıkları,
Sulama Teşkilatları

X

SORUMLU
BİRİM

1. İletim ve dağıtım sistemlerinde ölçüm sistemlerinin TOB
kurulması ve otomasyonun yaygınlaştırılması
DSİ, TRGM
İçişleri
Bakanlığı,
Yerel
Yönetimler
2. Kapalı (basınçlı) sulama sistemlerinin
TOB
yaygınlaştırılması ve sulama sistemlerinde bakım,
DSİ, TRGM,
onarım ve yenilemelerin yapılması
Yerel
Yönetimler

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

(5) Tarımsal sulamada
tarla içi sulama
randımanının ve
verimliliğinin
artırılması

EYLEMİN ADI
3. Açık kanal ve kanaletlerdeki su kayıplarının
önlenmesi için kanallar üzerine güneş enerjisi
panellerinin yerleştirilmesine yönelik ARGE
çalışmalarının artırılması
1. Parsellere suyun hacim esaslı olarak ölçülerek
verilmesi

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)
X

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

DSİ
TAGEM

TOB, ETBK

DSİ, TRGM,
Yerel
Yönetimler,

TOB, Sulama Teşkilatları

X

2. Su kullanım hizmet bedellerinin hacim esasına göre TOB
alınması
DSİ, TRGM,
Yerel
Yönetimler,

Sulama Teşkilatları

X

3. Yüzey sulama yöntemlerinin kullanıldığı yerlerde
TOB
tarla içi geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması DSİ, TRGM,
Yerel
Yönetimler
4. Basınçlı sulamaya yönelik hibe desteklerinin
TOB, TRGM
kapsamının genişletilmesi

Yatırım İzleme ve
Koordinasyon
Başkanlıkları,
Sulama Teşkilatları
DSİ,
Yerel Yönetimler,
Yatırım İzleme ve
Koordinasyon
Başkanlıkları,

X

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

Sulama Teşkilatları
(6) Sulama sistemlerinin 1. Sulama tesisi işletme organizasyonlarının işletme ve TOB, DSİ
işletilmesi ve
yönetim kapasitelerinin artırılması
yönetilmesinde
verimliliğin
artırılması

2. Tarımsal sulama yönetimi açısından uygulama
birliğini sağlayacak ve sulama tesisleri bazında
yetki ve sorumluluk dağılımının netleştirecek
mevzuatın düzenlenmesi

(7) Endüstriyel su
kullanımında
verimliliğin

3. Bütün su kullanıcı teşkilatlarının (sulama birlikleri,
kooperatifler, halk sulamaları vb.) envanterlerinin
belirlenmesi ve su kullanımlarının kayıt altına
alınması
4. Kısıntılı sulama uygulamaları için bölge ve ürün
bazında ihtiyaç duyulan araştırmaların
tamamlanması
1. Endüstriyel Kirliliği Önleme Kontrolü
Yönetmeliği’nin yayımlanması ve uygulama
birimlerinin teknik ve kurumsal kapasitesinin

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

Yerel Yönetimler,
Yatırım İzleme ve
Koordinasyon
Başkanlıkları,
Sulama Teşkilatları
TOB, DSİ,
TBMM,
TRGM, Yerel Yatırım İzleme ve
Yönetimler
Koordinasyon
Başkanlıkları,
Sulama Teşkilatları
TOB, DSİ,
TRGM, Yerel Sulama Teşkilatları
Yönetimler

X

TAGEM,
DSİ

TOB, TRGM,
Üniversiteler

X

ÇŞB

STB, TOB

X
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X

X

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

T.C.
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

sağlanabilmesi için
geliştirilmesi
yasal, idari ve teknik
altyapının
geliştirilmesi
(8) Endüstride sektörel 1. Endüstride sektörel su kullanımlarının kayıt altına
TOB, STB,
su kullanımlarına
alınması, izlenmesi ve güncel envanter oluşturmak ÇŞB
ilişkin ölçüm ve
üzere veri tabanı/bilgi sistemi yazılımı geliştirilmesi
izleme sistemleri ile 2. Endüstriyel alt sektörler bazında spesifik su
TOB
güncel envanterlerin
kullanım aralıklarının ve prosesler bazında su kalite
oluşturulması
gereksinimlerinin belirlenmesi
(9) Endüstride su
1. Endüstriyel Kirliliği Önleme Kontrolü Yönetmeliği ÇŞB
verimliliği
kapsamında sektörel uzmanlık sertifikasyon sistemi
uygulamalarının ve
oluşturulması
alternatif su
kaynakları
kullanımının
yaygınlaştırılması
(10) Turistik tesislerde su 1. Turistik Konaklama Hizmetleri Çevre Etiketi ve
KTB, ÇŞB
verimliliği ve suyun
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi
yeniden kullanımı
uygulamasının yaygınlaştırılması
uygulamalarının

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)

DSİ, OSB Müdürlükleri,
Belediyeler, Sanayi
Tesisleri, Sulama İdareleri
ÇŞB, STB, TOBB, Sanayi
Dernekleri, OSB
Müdürlükleri, Sanayi
Tesisleri, Üniversiteler
STB, TOB, TÜBİTAK
MAM, TOBB, Sanayi
Dernekleri, Üniversiteler

Turizm Dernekleri, Turizm X
Tesisleri

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

X

X

X

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR
arıtılması ve
yaygınlaştırılması
(11) Yağmur suyu
hasadının ve gri su
kullanımının
yaygınlaştırılması

(12) Kullanılmış evsel
suların yeniden
kullanım oranının
artırılması

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

1. OSB’ler için yağmur sularının toplanması ve
kullanılması konusunda yasal düzenlemelerin
getirilmesi
2. Sitelerde/toplu konutlarda iskân verilmesi için
yağmur suları ve gri suların kullanımına ilişkin
düzenlemelerin getirilmesi
3. Kentsel dönüşüm alanlarında ve yeni yapılacak
binalarda yağmur suyu ve gri su kullanımına
öncelik verilmesi
4. Yağmur suyu hasadı ile toplanan suların kullanım
amaçlarına yönelik standartların oluşturulması

ÇŞB, STB

Diğer Bakanlıklar,
Belediyeler, OSBler

ÇŞB

Belediyeler, SUKİ’ler

Belediyeler,
SUKİ’ler

ÇŞB

X

ÇŞB, TOB

İlgili Bakanlıklar,
Belediyeler, SUKİ’ler

X

5. Yağmur suyu şebekesi imalat ve işletme
görevlerinin SUKİ’lere verilmesine yönelik
düzenleme yapılması
1. Kullanılmış suların yeniden kullanımının
düzenlenmesi, farklı kullanım amaçlarına yönelik
standart ve mevzuat eksikliğinin ve konuya ilişkin
kurumlar arası yetki karmaşasının giderilmesi

ÇŞB, TOB,
İller Bankası,

SUKİ’ler, Belediyeler

X

TOB, ÇŞB,
DSİ

Diğer Bakanlıklar

X

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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X

X

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

T.C.
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

(13) Tarımdan dönen
drenaj/tahliye
sularının yeniden
kullanım oranının
artırılması
(14) Deniz suyu ve acı
suların alternatif su
kaynağı olarak
değerlendirilmesi

(15) Havza yönetim
planlarına entegre
edilmiş bütüncül su
ayak izi

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

2. Kullanılmış suların yerel, bölgesel ve havza bazlı
ihtiyaçlar dikkate alınarak farklı yeniden kullanım
(sulama, çevresel besleme, sifon suyu olarak
kullanım, sanayide kullanım, tarım, peyzaj sulama,
içme suyu olarak değerlendirme vb.)
alternatiflerinin belirlenmesi ve uygulamaya
geçirilmesi
1. Drenaj/tahliye sularının yeniden kullanımına
yönelik teşviklerin sağlanması ve miktar ve
kalitenin izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ArGe çalışmalarının yapılması

TOB, DSİ,
ÇŞB

SUKİ’ler, Belediyeler

TOB, DSİ,
TÜBİTAK

Sulama Teşkilatları,
SUEN, Üniversiteler ve
Araştırma Merkezleri

1. Konsantre yönetim modeline ilişkin teknik usuller
tebliğinin ve izinlere yönelik yasal altyapının
hazırlanması
2. Deniz suyu ve acı suların kullanımında optimum
finansman modellerinin geliştirilmesine yönelik ArGe çalışmaların yapılması
1. Havza ölçeğinde mavi, yeşil ve gri su ayak izi ve
sanal su muhtevalarının hesaplanması, mevcut
durumun sürdürülebilirliğinin belirlenmesi ve
çözüm önerilerinin geliştirilmesi

TOB, ÇŞB

Üniversiteler, TÜBİTAK,
Araştırma Merkezleri,
SUEN
Belediyeler, SUKİ, SUEN
Üniversiteler, TÜBİTAK,
Araştırma Merkezleri,
STB, TÜİK, SUEN,
Kalkınma Ajansları,
Üniversiteler, STK’lar

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

TOB, HMB,
ÇŞB, İller
Bankası
TOB,
Kalkınma
Ajansları
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KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)
X

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X

X

X

X

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
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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)

çalışmalarına öncelik
verilmesi

(16) Üretim sektörlerinde 1. Tarım ve sanayide gri su ayak izinin azaltılmasına
mavi ve gri su ayak
yönelik teşvik ve destek sistemlerinin planlanması
izinin azaltılması

(17) Sanal su transferleri
konusunda ulusal
farkındalık
oluşturulması ve
ürün ve ticari
planlamalarda
dikkate alınması

HMB, STB,
Ticaret
Bakanlığı

ÇŞB, TOB
2. Üretim faaliyetlerin yürütülmesi sonucu ortaya
çıkan mavi ve gri su miktarının hesaplanması ve bu
miktarın azaltılması için gerekli tedbirlerin
belirlenmesi
1. Su ile ilgili verimlilik etiketlendirmesi ve su ayak
STB, ÇŞB,
izi etiketlendirmesine yönelik mevzuat dâhil
TSE
çalışmaların yapılması

2. Ulusal su ve tarım planlamalarında sanal su
muhtevalarının dikkate alınması

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

TOB, DSİ,
SUEN,
Kalkınma
Ajansları
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TOB, SUEN, Kalkınma
Ajansları, Özel Sektör,
Sulama Teşkilatları,
Meslek Odaları,
DSİ, SUEN

X

TBMM, TOB, TÜBİTAK
MAM, Sanayi Dernekleri,
Üniversiteler

X

Ticaret Bakanlığı,

X

X

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)

(18) Su verimliliğine
1. Kamuda eğitim, farkındalık ve halkın
RTÜK
ilişkin ulusal ve
bilgilendirilmesi çalışmaları için kapasite ve kaynak
kurumsal düzeyde
geliştirilmesi, su verimliliği ile ilgili kamu
eğitim,
spotlarının zorunlu yayın kapsamına alınması
bilinçlendirme,
farkındalık,
araştırma ve
geliştirme
çalışmalarının
artırılması
(19) Su verimliliği
1. Okullarda su verimliliği dersleri konulması
MEB
konusunda okullarda
bilinç ve farkındalık 2. Yükseköğretimde ilgili bölümlerin müfredatlarında YÖK
su verimliliğine yer verilmesi
oluşturulması

CSBB,
TOB, MEB, Kamu
Kurumları, Üniversiteler

TOB Üniversiteler

X

(20) Sektörel bazlı su
1. Sektörel bazda hizmet içi teknik eğitim programları
verimliliği
ve çalıştaylar düzenlenmesi, su verimliliği
konusunda eğitimler
kılavuzları/rehber dokümanları hazırlanması
verilmesi
2. Arıtma tesisi ve sıhhi tesisat çalışanlarına yönelik
mesleki yeterlilik eğitimlerinin sağlanması

Sanayi Dernekleri,
TÜBİTAK MAM,
Üniversiteler
ÇSGB, TOB, ÇŞB, STB
TBB, SUKİ’ler

X

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

TOB, DSİ STK’lar

ÇŞB, STB,
TOB
Mesleki
Yeterlilik
Kurumu
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ORTA
VADE
(2022 –
2026)
X

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

X

X
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EKLER
EK 1. Kentsel Su Verimliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar
ÇALIŞMA

YIL

KURUM

AÇIKLAMA

Büyükşehir Su ve Kanalizasyon
İdareleri arasında Mukayeseli
Değerlendirme Çalışması

2015
2017

SUEN

3 Pilot Havzada Nehir Havza
Yönetim Planları Kapsamında
Ekonomik Analizler ve Su
Verimliliği Çalışmaları için
Teknik Yardım Projesi

2018

SYGM

Akıllı Su Sayaçları ile İçme
Suyu Dağıtım Şebekelerindeki
Faturalandırılmamış İzinli Su
Tüketiminde Yer Alan
Abonelerin Aşırı ve Kontrolsüz
Su Tüketimlerinin Tespiti ve
Yönetimi
Kullanılmış Suların Yeniden
Kullanım Alternatiflerinin
Değerlendirilmesi Projesi

2020

Ayşe
Muhammeto
ğlu

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin
performanslarının performans göstergeleri ve
endeksi yoluyla karşılaştırmalı şekilde analiz
edildiği bir proje olup, 2015 ve 2017 verileri
ile olmak üzere 2 defa yapılmıştır.
Proje kapsamında içme suyu sektöründe
Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak
Havzalarında yer alan nüfusu 2000’nin
üstünde olan tüm belediyelerde su
kayıplarının azaltılarak mevzuat hedeflerinin
sağlanması ve suyun verimliliğinin
artırılması için eylem planı hazırlanmıştır.
Proje kapsamında, suyun kullanıcılara
bedelsiz olarak temin edildiği pilot alanlar
için altı aylık su tahakkuk ve sayaç sonrası
sızıntı verilerinin değerlendirilmesi gibi
çalışmalar yer almaktadır.

2019

SYGM

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

Türkiye’de evlerde, sanayide, turizmde,
enerji üretiminde ve tarım sektörlerinde
kullanılan suların yeniden kullanımına
yönelik alternatifler incelenip
değerlendirilmiştir. Projede, 601 atıksu
arıtma tesisi, 328 tarımsal sulama tesisi, 4
ayrık sistemle toplanan yağmur suyu
şebekesi ve 12 soğutma suyu kullanıcısı
potansiyel kullanılmış su kaynağı olarak
incelenip yeniden kullanım önerileri
sunulmuştur. Ayrıca, Ankara, Malatya ve
Yalova illerinde atıksu arıtma tesisi çıkış
sularının yeniden kullanımına yönelik
uygulama projeleri hazırlanmıştır.
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EK 2. Tarımsal Sulama Verimliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar
AÇIKLAMA

2021

KURU
M
SYGM

2021

DSİ

Yenileme Projeleri

2021

DSİ

Kapalı sistem sulamalarda
hacim esaslı su dağıtımı
yapılması için sayaç takılması
çalışmaları

2021

DSİ

DSİ Genel Müdürlüğünce borulu şebekelere
devam edilmesiyle kapalı şebeke oranı; 2020
yılında %29 seviyesine, 2023 yılında mevcut
ödenek durumuna ve 2019-2023 Yılı Stratejik
Plana göre %31 seviyesine ulaştırılması
hedeflenmiştir. Halihazırda inşaatı devam eden
sulama projelerinin %94`ü kapalı (borulu) sulama
şebekelidir.
2020 yılı itibariyle; 237 adet sulama tesisimiz (1
102 700 ha alanda) yenileme projeleri kapsamına
alınmıştır. Bunların; %46 sının planlaması devam
etmekte, %27 sinin projesi devam etmekte, %12
sinin projesi tamamlanmış, %12’sinin inşaatı
devam etmekte ve %3 ünün ise inşaatı
tamamlanmıştır.
2020 yılı itibariyle işletmeye açılan 898 191 ha
alana hizmet eden 780 adet kapalı sulama
tesisinden 342 220 ha alana hizmet eden 189
adedinde sayaç bulunmaktadır.

ÇALIŞMA

YIL

3 Pilot Havzada Nehir Havza
Yönetim Planı Kapsamında
Ekonomik Analiz ve Su
Verimliliği Çalışmaları İçin
Teknik Yardım
Projesi kapsamında hazırlanan
Tarım Sektörü Eylem Planları
Kapalı (basınçlı-borulu) sulama
şebekelerinin yaygınlaştırılması

Kademeli Su Kullanım Ücret
Bedeli Uygulaması

Sulama Tesisleri Mekânsal
Bilgi Sistemi(SUTEM)

2021

DSİ

2019

DSİ

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

3 Havzada proje kapsamında gerçekleştirilen
fizibilite çalışmasındaki deneyimlerden de
faydalanılarak Akarçay, Batı Akdeniz ve
Yeşilırmak Havzaları için Su Verimliliği Eylem
Planları hazırlanmıştır.

Az su kullanıldığında su kullanım hizmet
bedelinin düşürülerek çiftçinin ödüllendirildiği
veya çok su kullanıldığında söz konusu ücretin
artırıldığı bir yaklaşımla "Kademeli Su Kullanım
Hizmet Bedeli" uygulanması su tasarrufu
yanında, hem işletme ve bakım maliyetlerinin
düşürülmesi hem de su ve toprak kaynaklarının
korunması için önem arz etmektedir. Ayrıca söz
konusu uygulamanın yeraltısuyu potansiyeline ve
kullanımına, tabansuyu yüksekliği ve tuzluluk ile
ilgili problemlere ve drenaj problemlerine etkisi
de değerlendirilecektir. Bursa, Eskişehir,
Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya,
Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa, Burdur,
Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve Çanakkale
illerinde, 29 adet sulamada, 115 349 ha alanda
Kademeli Su Kullanım Ücret Bedeli
Uygulamasına karar verilmiştir.
DSİ tarafından işletilen ve işletme, bakım ve
yönetim sorumluluğu devredilen sulama
tesislerine ilişkin faaliyetlerinin kolaylaştırılması,
izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını
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ÇALIŞMA

YIL

KURU
M

Türkiye’de Kullanılan Damla
2018Sulama Sistemlerinin Teknik
2020
Performanslarının Belirlenmesi
ve Damla Sulama Desteklerinin
Etki Analizi
Güdümlü Proje

TAGEM

Kısıtlı Su Koşullarında Su
Tasarrufu Sağlayan Sulama
Yöntemlerine Göre Bitki
Sulama Programlarının
Oluşturulması
Ülkesel Projesi

20152022

TAGEM

Çeltikte Damla Sulama
Sistemlerinin Kullanımı

20192020

TAGEM

Havzalarda Optimum Bitki
Deseni Ve Sulama Suyu
İhtiyaçlarının Belirlenmesi
(BAKAROL)

20192022

TAGEM

Batı Akdeniz Havzası Eşen
Çayı Su Kalitesinin
Belirlenmesi ve Tarımsal
Sulama Açısından
Değerlendirilmesi (EŞENSU)

20192021

TAGEM

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

AÇIKLAMA
sağlayan dijital bir platformdur.
Program sözel ve grafiksel bilgiler içermektedir.
Programı, DSİ Genel Müdürlüğü personeli,
Sulama Birlikleri ve Su Kullanıcıları kendi yetki
ve sorumlulukları çerçevesinde kullanmaktadır.
TRGM talebi ile yürütülen Güdümlü Proje
1.İş paketi: Türkiye’de Kullanılan Damla Sulama
Sistemlerinin Teknik Performanslarının
Belirlenmesi,
2. İş Paketi: Türkiye’de Damla Sulama
Desteklemelerinin Etki Analizi
-TRGM destekleri aracılığı ile yapılmış ve
kredilendirilmiş damla sistemleri ile salt üreticiler
tarafından kurulmuş sistemlerin
performanslarında bir farklılık olup olmadığı 11
farklı Enstitü illerinde 204 parselde ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Kalkınma Planı (10. ve 11.) ve Eylem Planları ve
faaliyetleri kapsamında TAGEM liderliğinde
yürütülen ülkesel projelerde su tasarrufu sağlayan
yöntemlerden olan YÜZEYALTI DAMLA
SULAMA yöntemi ile 8 farklı Araştırma
Enstitüsünde 15 farklı üründe projeler
yürütülmektedir.
Çeltik ekim alanlarının önemli bir bölümünde su
yetersizliği ve enerji sorunu nedeni ile ekime izin
verilmemektedir. Özellikle çeltik ekim
alanlarındaki sulamadan kaynaklı enerji tasarrufu
konusunda ciddi önlemlerin alınması
gerekliliğinden hareketle Kırklareli, Menemen İzmir, Tarsus-Mersin Bafra Ovası-Samsun olmak
üzere 4 farklı ilde Geleneksel tava sulama
yöntemi ile yüzeyüstü damla ve yüzeyaltı damla
sulama yöntemlerinin karşılaştırılması esasına
dayandırılarak 2 yıl süresince yürütülmüştür.
TRGM, SYGM, DSİ, Bakanlık Tarım Orman İl
ve İlçe Müd. (Antalya, Denizli, Muğla, Burdur),
A. Ü. Ziraat Fak., TZOB (Seydikemer/Muğla)
işbirliğinde yürütülmektedir.
Havza bazında optimum bitki deseni çalışmaları
yapılarak, ele alınacak havzadaki sulama
alanlarındaki bir tarım işletmesi için maksimum
işletme gelirini sağlayacak ürün ve sulama suyu
miktarı belirlenecektir.
Pilot Proje Batı Akdeniz Havzası örneğinde
Seydikemer’de devam etmektedir.
Batı Akdeniz Havzası’nda arıtılmamış atıksular,
özellikle turistik yerleşimlerin mevcut
AAT’lerinin yaz aylarında verimli çalışmaması,
tarımsal faaliyetlerin ve balık yetiştiriciliğin
yoğun olarak yapılması ile yaz nüfusunun aşırı
artması havzada öne çıkan baskılar belirlenmiştir.
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ÇALIŞMA

Türkiye’de Yetiştirilen Kültür
Bitkilerinin Sulama Teknikleri
Rehberi

Türkiye’de Sulanan Bitkilerin
Bitki Su Tüketimleri Rehberi

Kısıntılı Sulama Teknik Yayın

YIL

0162017

TAGEM

20202021

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

Eşen Çayının alabalık üretimi, sanayi ve turizm
amaçlı olarak kullanımı yanında tarımsal amaçlı
sürdürülebilir kullanımı kapsamında Eşen
Çayı’nın kirlilik durumunu belirlemek ve
tarımsal sulama açısından değerlendirmek
hedeflenmiştir.
Rehberde; sulanan bitkilerin en uygun sulama
programları, kısıntılı sulama uygulamaları,
performans çalışmalarını kapsayan araştırma
sonuçları uygulamaya dönük olarak, tarım
paydaşlarının hizmetine sunulmuştur.
TAGEM, DSİ ve Üniversite işbirliği ile
hazırlanmıştır. Türkiye genelinde 256 meteoroloji
istasyonu verilerinde (30 yıllık) tüm bölgelerde
yetişen tüm bitkilerin Bitki Su Tüketim ihtiyacı
hesaplanmıştır

TAGEM

Araştırma Enstitülerimizce yürütülen proje
sonuçlarına göre bir birim su ile elde edilen net
kar çalışmalarının değerlendirildiği SU
ÜRETKENLİĞİ kapsamda yapılan çalışma ile
Bakanlığımız politikalarına katkı vermek üzere
rehber niteliğinde “Kısıntılı Sulama Teknik
Yayın”ı hazırlanmaktadır.
Suyun etkin kullanımına yönelik ileri teknik ve
teknolojilerin sulamada kullanım stratejilerinin
oluşturulması ve uygulanması çalışmalarıyla
Yenilenebilir enerji kaynaklarının basınçlı sulama
sistemleriyle entegrasyonu kapsamında Mobil
güneş pillerinin Tarımsal sulamada Kullanımı ve
yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında; GAPBKİ işbirliğinde yürütülen projeler
bulunmaktadır.

TAGEM

2021

AÇIKLAMA

TAGEM
20132017

Tarımsal Sulamada Enerji
Verimliliği

DESTEKLENEN HAVZA
MODELİNİN TARIMSAL SU
VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE
ETKİLERİ

KURU
M

TSÜAB

Mevcut doğrudan desteklemelerde kullanılan
Havza Modelinde İlçeler referans olarak
alınmakta ve bu belirlenen havzalar için türler
tanımlanarak desteklemeler bu türler için
yapılmaktadır.
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EK 3. Endüstriyel Su Verimliliği Konusunda Yapılan Çalışmalar
ÇALIŞMA

YIL

KURUM

AÇIKLAMA

3 Pilot Havzada Nehir
Havza Yönetim Planı
Kapsamında Ekonomik
Analiz ve Su
Verimliliği Çalışmaları
İçin Teknik Yardım
Projesi kapsamında
hazırlanan Sanayi Sektörü
Eylem Planları

2017-2021

SYGM

Proje kapsamında tamamlanan
fizibilite çalışmasındaki
deneyimlerden de faydalanılarak
Akarçay, Batı Akdeniz ve Yeşilırmak
Havzaları için Su Verimliliği Eylem
Planları hazırlanmıştır. Eylem
Planları ile NACE kodu bazında su
kullanım verimliliğini yükseltecek
mevcut en iyi teknikler belirlenmiş,
potansiyel su tasarrufları ve yatırım
maliyetleri hesaplanmıştır.

IPARD Programı
Kapsamında Gübre ve
Atık Yönetimi
Uygulamaları ve
Desteklemeler

IPARD I
2007-2013
(bitiş 2016)
IPARD II
2014-2020
(2023’e
kadar
devam)
IPARD III
2021-2027

TKDK

IPARD Programı çerçevesinde gıda
işletmelerinin Atık Yönetimi
Uygulamalarına ilişkin yatırımlarına
uygun harcama olarak
değerlendirilmekte ve %40-50
arasında değişen hibe ödemesi
yapılmaktadır. Ayrıca gıda
işletmelerinin atık yönetimine ilişkin
uygun yatırım harcama kalemleri için
yapılan hibe ödemelerine %10 ek
kamu katkısı eklenerek söz konusu
yatırımlar teşvik edilmektedir.

Sanayide Kaynak
Verimliliği Potansiyelinin
Belirlenmesi Projesi
Kapsamında Türkiye
İmalat Sanayi İçin Enerji,
Su ve Hammadde
Açısından Kaynak
Verimliliği Potansiyelinin
Tahmin Edilmesi

2014-2017

STB
TÜBİTAK-MAM

Proje kapsamında 166 adet işletmede
yüz yüze anket ve saha çalışması
gerçekleştirilmiştir. Tahmin edilen
potansiyelin hayata geçmesi için
gerekli yatırım değerleri ve yatırımın
geri dönüş süreleri belirlenmiştir.
Ayrıca çevresel etki analizleri de
gerçekleştirilmiştir.

Sanayide Temiz Üretim
Olanaklarının Ve
Uygulanabilirliğinin
Belirlenmesi Projesi
Kapsamında, Demir-Çelik
ve Maya İmalatı
Sektörleri İçin Temiz
Üretim Olanaklarının
Belirlenmesi

2016-2016

STB
TÜBİTAK-MAM

Maya ve demir-çelik sektörlerinde
faaliyet gösteren 4 adet pilot tesiste
temiz üretim etütleri gerçekleştirilmiş
olup her iki sektör için “Mevcut En
İyi Teknikler (MET)” belirlenmiş,
düzenlenen sektörel çalıştaylar ile
önceliklendirme çalışması yapılarak,
belirlenen olanaklar için fayda
maliyet analizleri gerçekleştirilmiştir.

Sektörel Düzeyde Kaynak
Verimliliği Fırsatlarını
Ortaya Koyan Kaynak

2017-2019

STB
TÜBİTAK-MAM

23.31 Seramik Karo ve Kaldırım
Taşları İmalatı, 23.63 Hazır beton
imalatı; 20.15 Kimyasal Gübre ve

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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ÇALIŞMA

YIL

KURUM

Verimliliği Rehberleri
Hazırlanması Projesi
Kapsamında 8 Sektör İçin
Kaynak Verimliliği
Açısından Rehber
Kılavuzların Hazırlanması

AÇIKLAMA
Azot Bileşiklerinin İmalatı; 10.39
Başka Yerde Sınıflandırılmamış
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve
Saklanması; 23.1 Cam ve Cam
Ürünleri İmalatı; 10.82 Kakao,
Çikolata ve Şekerleme İmalatı; 24.10
Ana Demir ve Çelik Ürünleri ile
Ferro Alaşımların İmalatı; Tekstil
ürünlerinin bitirilmesi sektörleri için
tesislerde inceleme yapılarak kaynak
verimliliği olanakları, mevcut en iyi
teknikler vb. belirlenmiştir.

YDD-Ulusal Yaşam
Döngüsü
Değerlendirmesi Veri
Tabanının Geliştirilmesi
Projesi Kapsamında
Enerji Ve Su İçin Ulusal
Veri Tabanının
Geliştirilmesi

2017-2020

STB
TÜBİTAK-MAM

Ülkemizde su ve enerji
yönetimindeki mevcut durum, ulusal
mevzuat, politika ve strateji belgeleri
ile su verisi üreten
kurum/kuruluşların bu alandaki
faaliyetleri ve veri durumları
değerlendirilerek veri tabanının su ve
enerji bileşenleri için birim prosesler
belirlenmiştir. Ulusal YDD Veri
Tabanının verimli ve kontrollü
şekilde geliştirilmesi ve işletilmesi
için gerekli idari ve yönetimsel yapı
oluşturulmuştur.

Ulusal Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesi Veri
Tabanının Geliştirilmesi
Projesi Kapsamında Ürün
Gruplarıyla Veri
Tabanının Genişletilmesi
Çalışmasında Sektörel
Veri Setlerinin
Oluşturulması

2021-2021

STB
TÜBİTAK-MAM

 Demir-çelik
 Çimento
 Kireç
 Ulaştırma
sektörleri için veri setlerinin
geliştirilmesi çalışması devam
etmektedir.

Türkiye’de Entegre
Kirlilik Önleme ve
Kontrol Direktifinin
(IPPC-2008/01/EC)
Uygulanmasının
Desteklenmesi Projesi

2014

ÇYGM

IPPC-2008/01/EC direktifinin
ülkemizde uygulanabilmesi için
taslak düzenleme yapılmıştır.

Turizmde Çevre Dostu
Atıksu Yönetim
Modelinin Oluşturulması
Projesi

2014

ÇYGM

Turizm tesisleri açısından atıksu geri
kazanımı tüm boyutlarıyla ele
alınmıştır.

Sanayide Temiz Üretim
Olanaklarının ve
Uygulanabilirliğinin

2016

ÇYGM

Demir-çelik ve maya sektörlerine
özel rehber dokümanlar
hazırlanmıştır.

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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AÇIKLAMA

Arıtılmış Atıksuların
Yeniden Kullanımı
Projesi

2017

ÇYGM

Proje ile arıtılmış atıksuların yeniden
kullanımına ilişkin ulusal ve
uluslararası mevzuat ve uygulamaları
karşılaştırılmıştır.

Atıksu Geri Kazanımında
Membran Uygulamaları
İçin Konsantre Akım
Yönetim Modeli ve
Mevzuat Uygulama
Metodolojisi
Geliştirilmesi Projesi

2017

ÇYGM

Ülkemizde konsantre yönetimi
açısından bir karar destek
mekanizması oluşturulması, teknik ve
ekonomik analizlerin yanı sıra
oluşturulacak ulusal mevzuat altlığı
ile hem atıksu geri kazanımının
desteklenmesi hem de yapılacak
yatırımların mevzuatla uyumlu
olmasının sağlanması amacıyla
gerçekleştirilmiştir.

Entegre Çevre İznine Tabi
Otomotiv Üretim
Tesislerinin Uyum
Durumları ve
Gerekliliklerinin
Belirlenmesi Projesi

2016

ÇYGM

Projede, otomotiv sektöründe solvent
ile gerçekleştirilen yüzey işlemler
için mevcut en iyi teknikler
(MET’ler), bunları uygulamaya
yönelik maliyetler belirlenmiştir.

Büyük Yakma Tesisleri
Direktifi Ulusal Hukuka
Aktararak Daha İyi Hava
Kalitesi için Teknik
Yardım Projesi

2016

ÇYGM

Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin
uygulanması ve yürürlüğe girmesi ile
Türkiye'de insan sağlığının ve
çevrenin korunmasının iyileştirilmesi

Entegre Çevre İznine Tabi
Çimento Üretim
Tesislerinin Uyum
Durumları ve
Gerekliliklerinin
Belirlenmesi Projesi-

2017

ÇYGM

Çimento sektörüne özel entegre izin
altyapısının oluşturulması, mevcut
uyum durumunun, tam uyuma geçişte
gerekli olacak teknoloji değişikliği ve
iyileştirmeleri ile yatırım
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sektöre
yönelik uyumlaşma süreç ve
yönteminin geliştirilmesi.

EKÖK Kapsamında Metal
Üretim ve İşleme
Tesislerinin
Değerlendirilmesi
(EKÖK-Metal) Projesi

2018devam

ÇYGM

EKÖK mevzuatının uyumlaştırılması
kapsamında, demir ve demir dışı
metal sektöründeki tesislerin EKÖK
Belgelendirme sistemi
gerekliliklerine göre gerekli olacak
teknoloji değişikliği ve iyileştirmeleri
ile yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi
hedeflenmektedir.

Belirli Sektörlerde Temiz
Üretim Uygulamaları

2019

ÇYGM

Tekstil ve deri işleme sektörlerinde
mevcut en iyi teknikler (MET’ler),

ÇALIŞMA
Belirlenmesi Projesi
(SANTEM)

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi
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ÇALIŞMA

YIL

KURUM

Projesi (BESTÜ) Projesi

AÇIKLAMA
bunları uygulamaya yönelik
maliyetler belirlenmiş VE Tekstil
Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme
ve Kontrol Taslak Tebliği ve Deri
İşleme Sektöründe Entegre Kirlilik
Önleme ve Kontrol Taslak Tebliği
hazırlanmıştır.

Entegre Kirlilik Önleme
ve Kontrolü Kapsamında
Türkiye'nin Endüstriyel
Emisyon Stratejisinin
Belirlenmesi (DIES)
Projesi

2020devam

ÇYGM

EKÖK yaklaşımı çerçevesinde
kimya, mineral ürünler ve diğer
sektörler öncelikli olmak üzere
sektörel uyum durumları ve
gerekliliklerinin belirlenmesi ile
çevrenin yüksek seviyede korunması
amaçlanmaktadır. Proje ile, taslak
EKÖK Yönetmeliği hazırlık
çalışmalarının tamamlanması
hedeflenmektedir.

Entegre Kirlilik Önleme
ve Kontrolü Kapsamında
Atık İşleme Tesislerinin
Uyum Durumları ve
Gerekliliklerinin
Belirlenmesi (EKÖKATIK YÖNETİMİ)
Projesi

2020devam

ÇYGM

Atık yönetimi sektöründe entegre
çevre ı̇ zni uygulamasına geçiş süreci
için kurumsal altyapının, hedef
sektörlerin ve ilgili paydaşların
farkındalıklarının artırılması ve
kapasitenin güçlendirilmesi ile teknik
ve finansal ihtiyaçların belirlenmesi
hedeflenmektedir.
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EK 4. Suyun Yeniden Kullanımı ve Alternatif Su Kaynakları Konusunda Yapılan
Çalışmalar
ÇALIŞMA

YIL

KURUM

AÇIKLAMA

Arıtılmış Atıksuların
Yeniden Kullanımı Projesi

2018

ÇŞB

Projenin genel hedefi; ülkemizde evsel/kentsel
atıksuların yeniden kullanım durumunun tespit
edilmesi, sanayide atıksu geri kazanımı ve
yeniden kullanımının sektörler bazında
araştırılarak uygulama kılavuzlarının
hazırlanması ve farklı yeniden kullanım
alternatifleri için uluslararası uygulamaların
araştırılarak ülkemizde yeniden kullanım
oranlarının ve uygulamalarının artırılmasına
yönelik stratejilerin geliştirilerek ülkemize özgü
arıtılmış atıksuların her türlü yeniden kullanımı
için gerekli olan yasal çerçeveyi oluşturmaya
yönelik teknik ve idari kriterlerin önerilmesidir.

Yüzeyaltı Akışlı Yapay
Sulakalan Sistemlerinde
Farklı Hidrolik Yükleme
Seviyelerinin ve Hidrolik
Alıkonma Sürelerinin
Atıksu Kirliliğinin
Giderilmesine Etkileri

2010

TAGEM

Yapılan çalışmada yerleşim yerlerinden çıkan
atıksular, yüzey altı akışlı yapay sulak
alanlardan geçirilmiş ve farklı hidrolik
yükleme seviyelerinin uygulanması ile oluşan
değişik hidrolik alıkonma sürelerinin kirliliğin
giderilme oranına etkileri araştırılmıştır. Bu
amaçla 300 m2’lik üç havuz inşa edilmiş ve bu
havuzlara 0.050 m3/gün/m2; 0.075 m3/gün/m2
ve 0.125 m3/gün/m2’lik debiler ile su
yüklemesi yapılmıştır. Çalışmada BOİ, KOİ,
AKM, Yağ-Gres, Toplam Fosfor, NH4-N,
Toplam Koliform giderim oranları
araştırılmıştır.

Ergene Havzasında
Arıtılmış Atıksuların
Sulamada Kullanılmasının
Uygulanabilirliğinin
Araştırılması Projesi

2014

SYGM

Ergene Havzasındaki nüfusu 10.000 ve üzeri
ilçe belediyelerin evsel atıksularının arıtma
sonrasında sulamada kullanılabilirliği
araştırılarak, atıksuların sulamada
kullanılabilmesi için gerekli arıtma prosesleri
belirlenmiş, pilot bölgenin sulama ihtiyacının
ne kadarının karşılanabileceği tespit edilmiştir.

GAP Bölgesinde
Sulamadan Dönen Suların
Kontrolü ve Yeniden
Kullanımı İçin
İyileştirilmesinin
Araştırılması Projesi

20152017

SYGM

GAP Bölgesinde drenaj sularının kalitesi ve
içerdiği kirleticiler araştırılmış ve sulamadan
dönen drenaj sularının kalitesinin iyileştirilerek
yeniden sulamada kullanılması maksadıyla
uygun metotlar belirlenmiştir.

Türkiye Kıyılarında Yüzme
Suyu Profillerinin
Belirlenmesi ve Turizmde
Atıksu Yönetimi Projesi

20122014

TÜBİTAK
MAM / T.C.
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Projenin özellikle iki ana temasının biri olan
Turizmde Atıksu Yönetimi teması
çerçevesinde, otellerin atıksularının geri
kazanılarak yeniden kullanımı irdelenmiş olup,
tek akımlı ve akım ayırımına dayalı geri
kazanım yaklaşımları ele alınmış ve turizmde
çevre dostu atıksu yönetimi modelleri
oluşturulması konusunda çalışılmıştır. Bu
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bağlamda biri İstanbul’da merkezi bir kent
oteli, diğeri Antalya’da bir sayfiye oteli olmak
üzere gri su ayırımı ve geri kazanımı odaklı
sistematik ve sürekli izlemeler
gerçekleştirilmiştir.

Kullanılmış Suların
Yeniden Kullanım
Alternatiflerinin
Değerlendirilmesi Projesi

20172019

SYGM

Projede, 601 atıksu arıtma tesisi, 328 tarımsal
sulama tesisi, 4 ayrık sistemle toplanan yağmur
suyu şebekesi ve 12 soğutma suyu kullanıcısı
potansiyel kullanılmış su kaynağı olarak
incelenip yeniden kullanım önerileri
sunulmuştur. Ayrıca, Ankara, Malatya ve
Yalova illerinde AAT çıkış sularının yeniden
kullanımına yönelik uygulama projeleri
hazırlanmıştır.

Sulamadan Dönen Suların
İyileştirilmesi İçin Perdeli
Yapay Sulak Alan Pilot
Projesi

20202023

SYGM

Proje kapsamında tarımsal sulamadan dönen
suların kontrolünde yapısal önlemler alınması
ile mevcut regülatör yapılarının iyileştirilmesi,
sediment ve kirletici maddelerin tutulumunun
sağlanması maksadıyla drenaj kanallarında
kurulması planlanan perdeli yapay sulak
alanların verimliliği ve uygulanabilirliği
araştırılacaktır.

Su Kaynaklarında İklim
Değişikliğine Uyum Projesi

20212023

SYGM

Proje ile “yağmur suyu hasadı”, “gri suyun
kullanımı” ve “su fiyatlandırması”
faaliyetlerinin bölgelere ve çalışma alanlarına
göre değişen uygulama maliyetleri ve uygulama
detaylarının (zorluklarının) ortaya çıkartılması
hedeflenmektedir.

Arıtılmış Atıksuların Farklı
Sulama Yöntemleriyle
Biber ve Marulun
Sulanmasında
Kullanılabilirliğinin
Belirlenmesi

2016

TAGEM

Çalışmada, arıtılmış kentsel atıksu karık
sulama, damla sulama ve yüzeyaltı damla
sulama olmak üzere üç farklı sulama
yönteminde denenmiştir. Araştırılan başlıca
konular, su kalitesinin ve sulama yöntemlerinin
bitki ve toprağa olan mikrobiyolojik etkileri,
verime, kimyasal içeriğe ve ürünlerin kalite
özelliklerine (klorofil, antioksidan, fenolik
maddeler, C vitamini, nitrat, nitrit vb.) olan
etkileridir.

TS EN 16941-2 Yerinde
içilemez su sistemleri

2021

TSE

Bölüm 2: Arıtılmış gri suyun (lavabo atıksuyu)
kullanımına yönelik sistemler.
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Türkiye Su Ayak İzi
Hesabı

2012

TAGEM

Su Ayak İzi Eğitim Çalışmaları
Tarımda Su Ayak İzi Proje
Hazırlıkları

2013

TAGEM

Su Ayak İzi Çalışma Grubu Üyesi
(2013)

“Tarımda Su Ayak İzi”
Poster bildiri

2014

TAGEM

12. Ulusal Kültürteknik
Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2014,
Tekirdağ

TÜBİTAK Sanal su
Çalıştayı

2016

TAGEM

TÜBİTAK MAM’ın sorumlu kurum
olarak belirlendiği Sanal Su
Çalışmalarının Yapılması eylemi
kapsamında İlgili Kurumlar ile
birlikte bir çalışma toplantısı
yapılmıştır.

Sunulu Eğitimlerde
farkındalık sağlama

2016-2021

TAGEM

Ana sınıfı, ilköğretim, lise, çiftçi ve
mühendis düzeyinde su ve sulama
konularında verilen eğitimlerde
farkındalık amaçlı konudan
bahsedilmiştir.

Su Ayak İzi Çalıştayı

Sanal Su ve Su Ayak İzi
Çalışmaları

-

Türkiye Su Enstitüsü Kapasite geliştirme ve farkındalık
(SUEN)
oluşturma çalışmaları kapsamında,
SUEN tarafından ilk ve orta öğretim
düzeyindeki öğrencilere “Sanal Su ve
Su Ayak İzi” konularında seminerler
düzenlenmektedir.

Water Footprint: Concept
and Methodology

2021

Batman Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Su ayak izinin temel konsept ve
metodolojisine dair ansiklopedi
maddesidir.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12821139-7.00034-9

Türkiye'de tarımsal
üretimin su ayak izinin
hesaplanması

2020

Batman Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Zehra AVANOZ tarafından, Doç. Dr.
Abdullah MURATOĞLU
danışmanlığında hazırlanmıştır.
http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/han
dle/20.500.12402/2430

Fırat havzasının su ayak
izinin hesaplanması

2021

Batman Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Emre İRAZ tarafından, Doç. Dr.
Abdullah MURATOĞLU
danışmanlığında hazırlanmıştır.
http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/han
dle/20.500.12402/2625
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Assessment of wheat's
water footprint and virtual
water trade: a case study
for Turkey

2020

Batman Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Ecological Processes dergisinde
yayınlanmıştır.
https://doi.org/10.1186/s13717-0200217-1

Grey water footprint of
agricultural production:
An assessment based on
nitrogen surplus and highresolution leaching runoff
fractions in Turkey

2020

Batman Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Science of the Total Environment
dergisinde yayınlanmıştır.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.202
0.140553

Water footprint
assessment within a
catchment: A case study
for Upper Tigris River
Basin

2019

Batman Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Ecological Indicators dergisinde
yayınlanmıştır.
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019
.105467

Üretimin su ayak izinin
incelenmesi: Diyarbakır ili
için bir vaka çalışması

2020

Batman Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Gazi Üniversitesi MühendislikMimarlık Fakültesi Dergisinde
yayınlanmıştır.
https://dergipark.org.tr/en/pub/gazim
mfd/issue/50680/543933

Ulusal Yaşam Döngüsü
Değerlendirmesi Veri
Tabanının Geliştirilmesi
Projesi

2017-2021

Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Stratejik
Araştırmalar ve
Verimlilik Genel
Müdürlüğü,
TÜBİTAK Marmara
Araştırma Merkezi

Türkiye sanayisinde ekonomik ve
çevresel fayda elde etmek,
uluslararası çevre anlaşmalarına uyum
sağlamak ve karbon ve su ayak izi
gibi hesaplamaları yapabilmek
amacıyla; Yaşam Döngüsü
Değerlendirme (YDD) çalışmalarının
temelini oluşturan ulusal bir veri
tabanının kurulması
amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Kavramı
İçerisinde Su Ayak İzi :
Tekstil Sektörü Örneği

2015

İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü

Fırat ALPER tarafından Prof. Dr.
İsmail TORÖZ danışmanlığında
yayınlanmıştır.

Su Ayak İzi Kavramının
Sürdürülebilir Su
Yönetimi Çalışmalarında
Kullanılması

2018

Akdeniz
Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü

Handan ŞAHİN tarafından Prof. Dr.
Bülent TOPKAYA danışmanlığında
yayınlanmıştır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar
Kampüsü Su Ayak İzi
Profili

2020

İstanbul
ÜniversitesiCerrahpaşa
Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü

Tülin SÜTIRMAK tarafından Doç.
Dr. Emine ELMASLAR ÖZBAŞ
danışmanlığında yayınlanmıştır.
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Uzaktan Algılama
Tekniklerinin Tarımsal
Üretimdeki Su Ayak
İzinin Hesaplanmasında
Kullanılabilirliğinin
Değerlendirilmesi

2021

Eskişehir Teknik
Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim
Enstitüsü

Engin KORKMAZ tarafından Dr.
Öğr. Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN
danışmanlığında yayınlanmıştır.

Su Ayak İzi ve Sanal Su
Yüksek Lisans Dersi

2015devam

Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü

Ders Su Yönetimi Enstitüsü öğretim
üyesi Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR
tarafından Su Politikaları ve
Güvenliği Tezli Yüksek Lisans
Programlarında Türkçe ve İngilizce
olarak verilmektedir.

Yüksek Lisans Tezi
“Türkiye’de Pamuk
Üretiminin Su Ayak İzi”

2019

Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü

Selin ENGİN tarafından Su Yönetimi
Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr.
Gökşen ÇAPAR danışmanlığında
yapılmıştır.

Üretimin su ayak izinin
incelenmesi: Diyarbakır ili
için bir vaka çalışması

2019

Muratoğlu, A.
(2019). Üretimin su
ayak izinin
incelenmesi:
Diyarbakır ili için
bir vaka çalışması.

Diyarbakır’da tarımsal üretim,
hayvancılık ve evsel/endüstriyel
alanlar olmak üzere yıllık toplam su
ayak izi gerekli veriler toplanarak
hesaplanmış ve 2008-2019 yılları
arası için ortalama 3,4 milyar m3
olarak bulunmuştur. Kurak ve yarı
kurak alanlarda üretimin su ayak
izinin ve mavi su ayak izinin
azaltılması için çeşitli uygulamaların
ve stratejilerin belirlenmesi gerektiği
belirtilmiştir.

Pedagojik Formasyon
Öğrencilerinin Su Tüketim
Davranışları ile Su Ayak
İzlerinin İncelenmesi

2020

Bulut, S, Şahin, G.
(2020). Pedagojik
Formasyon
Öğrencilerinin Su
Tüketim
Davranışları ile Su
Ayak İzlerinin
İncelenmesi.

Pedagojik formasyon eğitimi alan
öğrencilerin su tüketim davranışları
ve su ayak izleri incelenmiştir.
Sonuçlarda; cinsiyet, daha önce su
ayak izi ile ilgili bir duyuma sahip
olunup olunmaması, su ayak izinin
hesaplanması gibi değişkenlerde
önemli bir fark olduğu görülmüştür.

Van İlinde Silajlık Mısır,
Patates, Şeker Pancarı ve
Yoncanın Su Ayak İzi

2019

Yerli, C., Şahin, Ü.,
Kızıloğlu, F.,
Tüfenkçi, Ş., & Örs,
S. (2019). Van
İlinde Silajlık Mısır,
Patates, Şeker
Pancarı ve Yoncanın
Su Ayak İzi.

Mısır, patates, şeker pancarı ve yonca
gibi bazı bitkilerin mavi ve yeşil su
ayak izi hesaplanmıştır. Ürünlerin
çeşidinin değiştirilmesi ve yağıştan
faydalanacak şekilde ekim ve hasat
zamanının düzenlenmesi ile daha çok
verim alınabileceği ve yeşil suya
teşvik olunacağı belirtilmiştir.

An evaluation of Turkey's
water footprint

2017

Turan, E. (2017). An
evaluation of

Türkiye’nin su ayak izini ithalat,
ihracat, üretim ve tüketim açısından
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Turkey's water
footprint. Turkish
Bulletin Of Hygiene
And Experimental
Biology, 74(50),

değerlendirmiş ve buna göre;
üretiminde suya çok ihtiyaç duyulan
pamuk ve buğday gibi hammadde
ürünlerin ithal edildiği görülmüştür.

“İnek Sütü Üretiminin Su
Ayak İzi”

2021

Teke ve Kahya
(2021)
“İnek Sütü
Üretiminin Su Ayak
İzi”. Su Vakfı
Bülteni

Araştırmada; çiftlik ve fabrika olmak
üzere iki alanda 4 farklı parametre
belirlenerek hesaplamalar yapılmıştır.
Hayvanlara verilen yem miktarının en
önemli faktör olduğu, kullanılan yem
bitkisini az su isteyen bitkilerden
seçmenin su ayak izinin azalmasını
sağlayacağı belirtilmiştir.

Atıksu Arıtma
Tesislerinde Su Ayak İzi
Hesaplama Yöntem
Önerisi ve HaddelemeGalvanizleme Tesisinde
Uygulama Örneği

2019

Çankaya, T. (2019),
Atıksu Arıtma
Tesislerinde Su
Ayak İzi Hesaplama
Yöntem Önerisi ve
HaddelemeGalvanizleme
Tesisinde Uygulama
Örneği,

5 farklı parametre ile atıksu arıtma
tesisinin girdi ve çıktı verilerine göre
gri su ayak izi hesabı yapmıştır.
Çıkan sonuçlara göre; %71 oranla en
fazla su ayak izi gri, %29 u mavi ve
%0,35 i ise yeşil su ayak izidir.

Eşen Çayı’nda bulunan
alabalık çiftliklerinde su
ayak izi ve su muhasebesi.

2020

Kayhan, Y. (2020).
Eşen Çayı’nda
bulunan alabalık
çiftliklerinde su ayak
izi ve su
muhasebesi.

Muğla Seydikemer ilçesinde üç farklı
alabalık çiftliğinde bütün üretim
aşamaları için (kuluçka aşaması
dışında) mavi, yeşil ve gri su ayak izi
hesaplanmıştır.

New Approach to
Municipal Grey Water
Footprint Estimation: A
Case Study for Aegean
Region Cities in Turkey

2018

Boyacıoğlu, H.
(2018). New
Approach to
Municipal Grey
Water Footprint
Estimation: A Case
Study for Aegean
Region Cities in
Turkey.

Ülkemizin Ege Bölgesi’ nde bulunan
şehirler için belediyeler ölçeğinde gri
su ayak izi hesaplamasında; toplam
azot parametresini kullanmıştır.
Yüksek değerlerdeki gri su ayak
izinin çıkma sebebinin ise arıtma
proseslerinin türünden kaynaklandığı
belirtilmiştir.

Spatial analysis of blue
and green water footprint
of agricultural crop pattern
in Turkey

2021

Batman Üniversitesi,
İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Proceedings of ICE-Water
Management Journal (Accepted
article)
Yazar: Doç. Dr. Abdullah
MURATOĞLU, Zehra AVANOZ
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Çevre Koruma alanı
altında 9 program
bulunmaktadır.

2021

MEB
HBÖGM

Çölleşme Ve Alınacak Önlemler Kurs
Programı
Çöp Toplama Personel Eğitimi
Erozyonla Mücadele Kurs Programı
Kuraklığın Engellenmesi Kurs Programı
Küresel İklim Değişikliği İle Mücadele Kurs
Programı
Orman Yangınlarıyla Mücadele Yöntemleri
Kurs Programı
Tarımsal Kuraklık Kurs Programı
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü
Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler
Yangınla Mücadele Yöntemleri Kurs
Programı
(1.1.2021-2.6.2021 arasında 38 kurs açılmış.
955 kişi katılmıştır.)

Çevre Eğiticisi

2021

MEB
HBÖGM

1.1.2021-2.6.2021 arasında 1 kurs açılmış.
12 kişi katılmıştır.

Çevre Koruma Bilinci

2021

MEB
HBÖGM

1.1.2021-2.6.2021 arasında 29 kurs açılmış.
394 kişi katılmıştır.

Doğa Ve Çevre Bilinci

2021

MEB
HBÖGM

1.1.2021-2.6.2021 arasında kurs
açılmamıştır.

Ekoloji (Çevre)
Okuryazarlığı

2021

MEB
HBÖGM

1.1.2021-2.6.2021 arasında 20 kurs açılmış.
264 kişi katılmıştır.

CEKUD

Su Kullanma Bilinci Seminerleri; başta
İstanbul’da 39 ilçede 1040 okulda, 81 il 727
KYK Yurdunda seminerler verilmiştir.

Su Kullanma Bilinci
Semineri

İstanbul’da 124.800 öğrenciye, Anadolu’da
36.350 öğrenciye eğitimler verilmiştir.
Su Elçileri AB Eğitim ve
Farkındalık Projesi

2017

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

DSİ Genel
Müdürlüğü

MEB okullarında kurulmak üzere Su Elçileri
Kulüpleri yönergeleri ve eğitim kitapları
hazırlanmış, birçok okulda Su Elçileri
kulüpleri kurulmaya başlamıştır. Bu
kulüplerde kullanılmak üzere oyun
materyalleri geliştirilmiş ve dağıtılmıştır.
Su Elçileri 39 bölüm animasyon hazırlanmış
TRT Çocuk’da ve sosyal medya
mecralarında yayınlanmıştır.
3 bölüm Su Elçileri Belgeseli ve 3 adet kamu
spotu hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
250 bin adet Su Elçileri TRT Çocuk Dergisi
özel yayını 10 sayı olarak hazırlanıp
dağıtılmıştır.
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Eğitimcilerin Eğitim çalışmaları proje
kapsamında gerçekleştirilmiş, 114 öğretmen
çalışmalarına başlamıştır.
Kadir Çöpdemir ve Özgür Aydıncak “Sudan
Sebepler” isimli sahne gösterisi Ankara,
Muğla, Trabzon ve Konya’da yaklaşık 2 bin
kişiye 8 gösteri yapılarak ulaşılmıştır.
MEB eğitim müfredatı su ve çevre konuları
özelinde gözden geçirilmiş ve Talim Terbiye
Kurulu için rapor haline getirilmiştir.
26 kız 26 erkek üniversite öğrencisinden
oluşan Ulusal Su Elçileri Meclisi kurulmuş
ve toplantılar ile Fransa ve Belçika
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Oryantiring Federasyonu ile birlikte
Ankara, Konya, Trabzon, Muğla’da bulunan
su kaynakları etrafında yaklaşık 2000 kişinin
katılımı ile faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Su Elçileri Eğitim
Faaliyetleri

Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

Su Elçileri
Derneği
Su Elçileri
Kadın
Derneği

21 ilde yaklaşık 27 bin öğrenci ve öğretmene
yüz yüze, pandemi döneminde 95 video
konferans ile 4000’e yakın öğretmenin
eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Sponsorluk destekleri ile 2019 yılında
büyükşehirlerde çocuklara yönelik eğitimler
gerçekleştirmişlerdir.
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.
19 Mayıs 2021 tarihinde Samsun’dan Milli
Su Mücadelesi için bir mobil eğitim tırı ile
birlikte Su Elçileri Yollarda projesi
başlamıştır ve 2021 yılı sonuna kadar 60’a
yakın ilin ziyareti planlanmaktadır.
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T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA

YIL

KURUM

AÇIKLAMA

GAP Tarımsal Eğitim ve
Yayım Projesi
(GAP TEYAP)

2011-2021

GAP Bölge
Kalkınma
İdaresi

Amacı; GAP Bölgesi’ nde başta sulamaya
açılan ve açılacak alanlarda olmak üzere
eğitim yayım hizmetlerinin etkinliğini
artırmak ve bu konuda ki hizmet açığının
ileride nasıl kapatılabileceğini göstermek
üzere GAP BKİ koordinasyonunda ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde
yürütülmek üzere uygulamaya konulmuştur.
I.AŞAMA (2011-2013) Eğitim-Yayım
Faaliyetleri ve Model Oluşturma
II. AŞAMA (2014-2016) Çiftçi Örgütleri
Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli
III.AŞAMA (2017-2021) Sürdürülebilirlik
2011-2021 yılları arasında eğitim, yayım,
kümeleme ve çiftçi örgütlenmesi, sulama ve
koordinasyon ana başlıkları altında;
3.671 faaliyet (TE eğitimi, köy toplantıları,
demonstrasyonlar, tarla günleri, çalıştay,
panel, teknik gezi, basılı-görsel materyaller,
kısa-kamu spotu filmler, altyapı-donanım)
10.281 teknik eleman (kamu, özel sektör, ÇÖ
tarım danışmanları)
155.041 çiftçi

Suya Hazırlık Eylem Planı
ve Uygulamaları

GAP Bölge
Kalkınma
İdaresi








Su Verimliliği Grubu Çalışma Belgesi

Proje sahasına özgü ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon kurulunun
oluşturulması
Proje sahasına özgü ihtiyaç analizi
Proje sahasına özgü eğitim ve yayım
faaliyetlerinin planlanması
Paydaşlar
Uygulama
İzleme-Değerlendirme
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