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KISALTMALAR/SİMGELER

AAT

Atıksu Arıtma Tesisi

ABDGM

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

AB

Avrupa Birliği

BGT

Bölge Grup Toplantısı

FAO

Gıda ve Tarım Örgütü

GZFT Analizi

Güçlü Yön, Zayıf Yön, Fırsat, Tehdit Analizi

KYP

Kuraklık Yönetim Planı

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

NHYP

Nehir Havza Yönetim Planı

SSTP

Sektörel Su Tahsis Planı

STB

Sanayi Teknoloji Bakanlığı

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

TOB

Tarım ve Orman Bakanlığı

TYP

Taşkın Yönetim Planı

YÖK

Yüksek Öğretim Kurumu
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YÖNETİCİ ÖZETİ

17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Tarım Şurası Yönetmeliği ile Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem su ile
ilgili stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından
düzenlenen 1. Su Şurası’nın oluşumu, işleyişi ve görevleri ile çalışma usul ve esasları
düzenlenmiştir.
1. Su Şurası kapsamında 11 adet çalışma grubu oluşturulmuştur. Suyun
Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Grubu 1. Su Şurası gündemindeki konularla
ilgili olarak çalışma belgesi hazırlamak üzere oluşturulan 11 adet çalışma grubundan
biri olarak teşkil edilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, yerel idarelerden, özel
sektörden, meslek odalarından ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin
oluşturduğu Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Grubu’nda 04.05.202108.07.2021 tarihleri arasında 7 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu toplantılarda kurumlar arası koordinasyon, paydaş katılımı ve
katılım süreçleri, izin-denetim-yaptırım, Avrupa Birliği süreci, sınıraşan sular, havza
esaslı planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme, ekoloji ve ekosistem yaklaşımı,
su potansiyeli, su tahsisi ve kullanımı, havzalar arası su-atıksu transferleri,
finansman ve geri ödeme, döngüsel ekonomi, sosyo-ekonomik analiz, su verimliliği
ve tasarrufu, su ile ilgili güncel bilimsel ve teknolojik çalışmalar, tarımsal sulama,
farklı ölçeklerde / periyotlarda hazırlanan planların uyumu ve entegrasyonu, halkın
katılımı / bilinçlendirilmesi konu başlıklarını içeren GZFT analizi tablosu
hazırlanmış olup, tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir.
Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Belgesi kapsamında öncelikle
Türkiye’nin su potansiyeli ve dağılımını içeren Türkiye’nin mevcut durumu ortaya
konulmuştur. Sonrasında Avrupa Birliği süreci, suyun havza bazlı yönetimi ve
sınıraşan sulara ilişkin bilgi verilmiştir. Devamında, sulak alanlar, izin, denetim ve
yaptırım, su verimliliği ve tasarrufu ile çiftçi eğitimi ve yayımı konularında mevcut
durum aktarılmıştır.
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Bir sonraki bölümde, çalışma grubu kapsamında belirlenmiş olan konu
başlıklarına ilişkin kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara yer verilmiştir.
Raporun müteakip bölümünde 2017 yılı 2. Ormancılık ve Su Şurası ile 2019
yılı 3. Tarım Orman Şurasında alınan ve çalışma grubunu ilgilendiren kararlara yer
verilmiştir.
Bir sonraki aşamada, yukarıda belirtilen 23 konu başlığını içeren ve yapılan
toplantılar sonucunda oluşturulan GZFT analizi tablosu aktarılmıştır. Analiz
kapsamında her bir konu başlığında ülkemizdeki güçlü yönler, zayıf yönler, tehdit
ve fırsatlar belirlenerek, ülkemizde hangi konularda eksikliklerin bulunduğu, hangi
konulardaki çalışmalarda başarı kaydedildiği, fırsat olarak değerlendirilebilecek
hususlar ile önlem alınmadığı takdirde tehdit oluşturabilecek hususlar ortaya
konulmuştur. Devamında GZFT analizi kapsamında belirlenen darboğazlar ile
bunlara yönelik geliştirilen çözüm önerileri aktarılmıştır.
Son olarak yapılan tüm çalışmalar dikkate alınarak politika/strateji ve
eylemler belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Havza, Su Yönetimi, Atıksu, Avrupa Birliği, GZFT
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1. SU ŞURASI YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ VE FAHRİ ÜYELER

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

Akif ÖZKALDI
Özgür Akif TEL
Genel

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

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

FAHRİ ÜYELER
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı

Muhammet BALTA

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

Cevdet YILMAZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU
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Çalışma Belgesi

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

Yardımcı Personel

Murat Can KAYABAŞ

UNVANI
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
Daire Başkanı
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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
MüdürlüğüBiyolog
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yüksek Mühendisi
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Biyolog
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Hidrojeoloji Yüksek Mühendisi
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ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ
Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Grubu’nda 04.05.2021-08.07.2021
tarihleri arasında 7 adet toplantı gerçekleştirilmiş olup, asil ve yedek olarak belirlenmiş
toplam 144 üyeden 80’i en az bir toplantıya iştirak etmiştir. Aşağıda söz konusu kişilerin
listesi yer almaktadır.
No

Çalışma Grubu Üyesi
Adı, Soyadı

Kurum/Kuruluş
Dokuz Eylül Üniversitesi

7

Celalettin
ŞİMŞEK
(Başkan)
Taner
KİMENÇE
(Başkan Yardımcısı)
Selin
SAĞLAM
KÖŞKER (Raportör)
Özge
Hande
SAHTİYANCI
ÖZDEMİR (Raportör)
Çiğdem
YÜCEL
(Raportör)
Dr.
Murat
Ali
HATİPOĞLU
Mikdat ÖZMEN

8

Ayla EFEOĞLU

9

Mehmet Halit ŞARALDI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Su Elçileri
Derneği
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

10

Filiz MALKOÇ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

11

Merve İŞLEK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

12

Elçin KABADAYI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

13

Hafize KAYA

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

14

Suna ÇİFTÇİ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

15

Gülser FİDANCI

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

16

Ali TOPAL

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

17

Ayşegül AKDAĞ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

18

Tülay KIZILAY

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

19

Songül GÜNAY

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

20

Selim ŞAHİN

Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

1
2
3
4
5
6

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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No

Çalışma Grubu Üyesi
Adı, Soyadı

Kurum/Kuruluş

21

İrem GÖZLER

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

22

Mustafa Yavuz ÇELİK

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

23

Leyla KIRAÇ

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

24

Salih DEMİREL

Orman Genel Müdürlüğü

25

Yavuz DÖNER

Orman Genel Müdürlüğü

26

Mehmet AKSOY

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

27

Vijdan KURNAZ

Strateji Geliştirme Başkanlığı

28

Ayşe HIZAL

Strateji Geliştirme Başkanlığı

29

Dr. Cafer BULUT

Tarımsal Araştırmalar
Müdürlüğü

30

Nuray AKALIN

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

31

Ercan YAVUZ

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)

ve

Politikalar

33

Tülay
MORSÜNBÜL Strateji ve Bütçe Başkanlığı
PARMAKSIZ
Gökmen DEDEMEN
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

34

Ahmet DOĞAN

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

35

Talat Anıl KESER

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

36

Nurten IŞIK

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

37

Dursun KARAKUŞ

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

38

Pınar YILMAZ

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

39

Prof. Dr. Ayşegül TANIK İstanbul Teknik Üniversitesi

32

41

Prof.
Dr.
Ayşen Süleyman Demirel Üniversitesi
DAVRAZ
Prof. Dr. Ubeyde İPEK
Munzur Üniversitesi

42

Prof. Dr. Vedat UYAK

40

Pamukkale Üniversitesi

45

Doç.
Dr.
Orhan Dokuz Eylül Üniversitesi
GÜNDÜZ
Doç.
Dr.
Asude Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
HANEDAR
Doç. Dr. Elçin GÜNEŞ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

46

Çiçek YILDIRIM

43
44

Genel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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No

Çalışma Grubu Üyesi
Adı, Soyadı

Kurum/Kuruluş

47

Ümit Güven ULUSOY

Ankara Büyükşehir Belediyesi

48

Melike Huri YAVUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi

49

Hüseyin AĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

50

Emre KOTAN

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı

51

Seda DENİZ

52

Ahmet İNCE

53

Arzu SEZER

54

Mustafa UZAK

55

Hakan KILINÇ

56

Serhat Sinan KÜÇÜK

57

Ali Osman KAPLAN

58

Veys Kağan YÜCEKAN

59

Ömer Ensar KOVAR

60

Osman ŞENAYDIN

Gaziantep BB Su ve Kanalizasyon İdaresi
Müdürlüğü
Kayseri BB Su ve Kanalizasyon İdaresi
Müdürlüğü
Manisa BB Su ve Kanalizasyon İdaresi
Müdürlüğü
Manisa BB Su ve Kanalizasyon İdaresi
Müdürlüğü
Trabzon BB Su ve Kanalizasyon İdaresi
Müdürlüğü
Gaziantep BB Su ve Kanalizasyon İdaresi
Müdürlüğü
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Muğla BB Su ve Kanalizasyon idaresi
Müdürlüğü
Sakarya BB Su ve Kanalizasyon İdaresi
Müdürlüğü
Türkiye Belediyeler Birliği

61

Dr. Mehmet Dilaver

TÜBİTAK

62

Dr. Serkan BUHAN

TÜBİTAK

63

67

Dr. Muhammet Serkan TÜBİTAK
ÇINAR
ART Çevre Teknolojileri İnş. Müh. Tur. Tic. Ltd.
Nazlı KESKİN
Şti.
ART Çevre Teknolojileri İnş. Müh. Tur. Tic. Ltd.
Hilmi EKER
Şti.
Emre KÖKEN
DOLSAR Mühendislik A.Ş.
Murat Ozan ÖZDAYI
Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.

68

Özlem ODA TEKİR

İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti.

69

Bora TURAN

NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

70

Nurullah SEZEN

Temelsu Mühendislik A.Ş.

64
65
66
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No

Çalışma Grubu Üyesi
Adı, Soyadı

Kurum/Kuruluş

72

Buket
YAZICIOĞLU Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
ALTINTAS
Burak TURAN
NFB Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

73

Dr. Okan BOZKURT

Suiş Proje Müh. Müş. Ltd. Şti.

74

Binay DİKMEN

Temelsu Mühendislik A.Ş.

75

SERHAN ALDOĞAN

Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği

76

SELİN GÖKÇE

Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği

77

Halil AGAH

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

78

Ferhat TAZE

79

Aysun ÇİLİNĞİROĞLU

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

80

Özgür AYDINCAK

Su Elçileri Derneği

71
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GİRİŞ
17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Tarım Şurası Yönetmeliği ile Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem su ile
ilgili stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından
düzenlenen 1. Su Şurası’nın oluşumu, işleyişi ve görevleri ile çalışma usul ve esasları
düzenlenmiştir.
1. Su Şurası kapsamında 11 adet çalışma grubu oluşturulmuştur. Suyun
Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Grubu 1. Su Şurası gündemindeki konularla
ilgili olarak çalışma belgesi hazırlamak üzere oluşturulan 11 adet çalışma grubundan
biri olarak teşkil edilmiştir.
Çalışma

grubunun

gerçekleştirdiği

çalışmalar

ile

kurumlar

arası

koordinasyon, paydaş katılımı ve katılım süreçleri, izin-denetim-yaptırım, Avrupa
Birliği süreci, sınıraşan sular, havza esaslı planlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme, ekoloji ve ekosistem yaklaşımı, su potansiyeli, su tahsisi ve
kullanımı, havzalar arası su-atıksu transferleri, finansman ve geri ödeme, döngüsel
ekonomi, sosyo-ekonomik analiz, su verimliliği ve tasarrufu, su ile ilgili güncel
bilimsel ve teknolojik çalışmalar, tarımsal sulama, farklı ölçeklerde / periyotlarda
hazırlanan planların uyumu ve entegrasyonu, halkın katılımı / bilinçlendirilmesi
konu başlıklarına ilişkin yapılan değerlendirme ile mevcut eksikliklerin ve başarılı
uygulamaların tespiti ile faydalanılabilecek fırsatlar ve önlem alınması gereken
tehditlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Akabinde tespit edilen darboğazlara
yönelik önerilen geliştirilmesi ve söz konusu önerilen uygulanmasına yönelik
politika/strateji ve eylemlerin ortaya konulması hedeflenmektedir.
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ÇALIŞMA GRUBUNUN MAKSADI
Hızlı nüfus artışı, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan
aşırı su kullanımı, kullanılabilir su kaynaklarının azalması ve mevcut su kaynakları
üzerindeki baskının artması nedenleriyle ortaya çıkan sorunlar su kaynaklarının doğru bir
şekilde ve havza bazında yönetilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.
Su Şurası kapsamında oluşturulan “Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi” Çalışma
Grubunun temel maksadı, suyun havza bazında yönetimi konusunda ilgili olan tüm
kurum, kuruluş, üniversiteden katılımcıların bir araya getirilerek kısa, orta ve uzun vadeli
stratejiler ile su yönetim politikasının oluşturulmasıdır.
Bu bağlamda “Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi” çalışma grubunun maksadı, su
kaynaklarının havza bazında sürdürülebilir olarak yönetimi ve kullanımı kapsamında; su
potansiyeli, su tahsisi, su kullanımı, tarımsal sulama, ekoloji, verimlilik, finansman, yasal
ve kurumsal kapasite, izin denetim ve yaptırım, su transferleri, havza esaslı planlama,
farklı ölçekli planların uyumu ve entegrasyonu, halkın katılımı, AB süreci, sınıraşan
sular, sosyo-ekonomik analiz, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, kurumlar ve paydaşlar
arasında işbirliği gibi birçok konuda güçlü ve zayıf yönler, tehdit ve fırsatların
değerlendirilerek güncel durumun ortaya konulması ve bu çalışmalar sonucunda nihai
kararların verilmesidir.
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ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPSAMI
Su Şurası kapsamında oluşturulan “Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi” Çalışma
Grubunun kapsamı öncelikle su kaynaklarının havza bazında sürdürülebilir olarak
yönetimi ve kullanımına ilişkin; su potansiyeli, su tahsisi, su kullanımı, tarımsal sulama,
ekoloji, verimlilik, finansman, yasal ve kurumsal kapasite, izin denetim ve yaptırım, su
transferleri, havza esaslı planlama, farklı ölçekli planların uyumu ve entegrasyonu,
Avrupa Birliği (AB) süreci, sınıraşan sular, sosyo-ekonomik analiz, bilimsel ve teknolojik
çalışmalar, kurumlar ve paydaşlar arasında işbirliği, halkın katılımı gibi konularda
ülkemizdeki mevcut durumun ve bu konularda ilgili kurum, kuruluş, üniversitelerin
yaptığı çalışmaların ortaya konulmasıdır.
Sonrasında 2017 Yılı 2. Ormancılık ve Su Şurası ile 2019 Yılı 3. Tarım Orman
Şurası sonucunda oluşturulan kararlardan çalışma grubumuzla ilgili olan kararlarının
belirlenmesi ve hayata geçirilme durumlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
Gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarında grup kapsamında ele alınması
planlanan 23 adet konu başlığı belirlenmiş, bu konulara ilişkin GZFT(Güçlü Yönler,
Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analiz çalışması yapılmış, analiz çalışması sonucuna
göre darboğazlar, çözüm önerileri, politika/strateji ve eylemler belirlenmiştir.
“Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi” çalışma grubu tarafından oluşturulan bu
rapor kapsamındaki bilgiler, gerçekleştirilen çalışma grubu toplantılarında çalışma grubu
üyeleri arasında görüşülerek, fikir alışverişinde bulunularak, sonrasında e-posta yoluyla
iletişime geçilerek katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.
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YASAL DAYANAK
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren,

1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 410 uncu maddesi 1 no’lu

fıkrasının (e) bendindeki “Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde
kullanılmasına dair politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak, ulusal su
yönetimini koordine etmek” görevi Tarım ve Orman Bakanlığı’na tevdi edilmiştir.

Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin
belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından düzenlenen 1. Su
Şurası’nın oluşumu, işleyişi ve görevleri ile çalışma usul ve esasları 17 Mayıs 2019
tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tarım Şurası
Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.
Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Grubu 1. Su Şurası gündemindeki
konularla ilgili olarak çalışma belgesi hazırlamak üzere oluşturulan 11 adet çalışma
grubundan biri olarak teşkil edilmiştir.
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HAZIRLANMA SÜRECİ
17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda, Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem
su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek olan 1.
Su Şurası 29 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan Tanıtım toplantısı ile birlikte resmi olarak
başlamıştır.
Akabinde, 1. Su Şurası kapsamında belirlenen 11 adet çalışma grubundan biri olan
“Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi” çalışma grubu oluşturulmuştur.
“Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Grubu” ilk toplantısını 4 Mayıs 2021
tarihinde gerçekleştirmiş olup, toplantı kapsamında başkan, başkan yardımcısı ve
raportörler belirlenerek çalışmalarına başlamıştır.
Yaklaşık 90 gün boyunca süren çalışma grubu toplantıları çerçevesinde suyun
havza bazında yönetimi ile ilgili olan birçok kurum, kuruluş, üniversite, sivil toplum
kuruluşu (STK), sulama birlikleri ve kooperatiflerinden katılımcılar ile toplam 7 adet
toplantı gerçekleştirilmiş olup, öncelikle toplantılar kapsamında ele alınması planlanan
23 adet konu başlığı belirlenmiş, belirlenen konular çalışma grubu üyeleri tarafından
istişare edilerek su ile alakalı havza ölçekli yürütülen çalışmalar ortaya konulup
değerlendirilmiş,

bu konulardaki öncelikler, zayıf yönler, güçlü yönler, tehditler,

fırsatlar, ihtiyaçlar ve darboğazlar belirlenmiş ve su kaynaklarının havza ölçeğinde daha
etkin ve verimli bir şekilde korunması, geliştirilmesi ve kullanılmasına dair ilke, strateji
ve politikalar tespit edilmiştir.
Gerçekleştirilen çalışma grubu toplantıları ve e-posta yolu ile yapılan yazışmalar
sonucunda katılımcı bir yaklaşımla “Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi” Çalışma Belgesi
hazırlanmış olup, şura çalışmaları Ekim ayında düzenlenecek olan Şura Toplantısı ve
akabinde açıklanacak olan sonuç bildirgesiyle birlikte sonlanacaktır.
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MEVCUT DURUM
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de su miktarı ile nüfusun orantısız dağılımı
mevcuttur. Havzaların akış potansiyeli ile bu havzalardan faydalanan nüfus arasında
orantısızlıklar vardır. Ülkemizdeki toplam nüfusun %28’i gibi yoğun bir kısmının
yaşadığı Marmara Bölgesi’nde, havzalar toplam akışın sadece %4’lük kısmını
toplamaktadır. Meriç, Ergene, Gediz, Büyük Menderes, Burdur Gölü, Akarçay, Konya ve
Asi Nehri havzalarında yerüstü ve yeraltı suyu kullanımı, su kaynaklarının kendini
yenileyebilme kapasitesini aşmıştır. Bu durum, havzalar üzerinde baskıyı arttırmış ve
doğal ekosistem üzerinde büyük bir tehlike oluşturmuştur.
2004-2016 yılları arasında su kullanımında yaklaşık %50 artış gerçekleşmiştir
(Tablo 1). Nüfus artışının ve ekonomi-sanayideki büyümenin devam etmesi durumunda,
gelecekte Türkiye’nin su kaynakları üzerindeki baskısının artması beklenmektedir.
Tablo 1 Türkiye'de su kullanım yüzdeleri
Yıl

Sulama

Hane Halkı

Sanayi

Toplam

(milyar m3)

(milyar m3)

(milyar m3)

(milyar m3)

1990

22,0

5,1

3,4

30,5

2004

29,6

6,2

4,3

40,1

2008

33,8

5,8

6,0

45,6

2010

38,2

5,8

6,0

49,9

2012

41,6

6,0

8,4

56,0

2014

35,9

5,7

9,1

50,7

2016

43,1

6,2

11,1

60,4

2020

44,25

13,1

57,7

2060

52,0

15,9

67,9

Su kaynakları üzerindeki olası bu risklerden dolayı kaynak kullanımı, içme suyu
ve kullanılmış suların arıtımı konusunda birçok teknoloji geliştirilmekte ve
kullanılmaktadır.
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Ilıman orta iklim kuşağında yer alan ve 783.562 km2 bir alana sahip olan
ülkemizde, ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 1.132 m’dir.
Yerüstü ve yeraltı sularının tek kaynağı yağıştır. Suyun en önemli kaynağı olan
yağışlar incelendiğinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ortalama yağış
miktarı 574 mm, en yüksek yağışlar Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, en düşük yağış İç
Anadolu’nun orta kesimlerinde gözlenmektedir (Şekil-1).

Şekil 1 Türkiye geneli yıllara göre yağış dağılımı (MGM)

Yağışlar bölgelere ve mevsimlere göre farklılık göstermektedir. Havzalardaki su
miktarı, havzalardan faydalanan nüfus ve toprak kaynaklarının dağılımı arasında da
orantısızlıklar vardır. Ülkemizdeki yıllık toplam yağış dağılımı aşağıdaki şekilde
verilmektedir (Şekil-2).
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Şekil 2 Yıllık toplam yağış dağılımı (MGM)
Su kaynağının yetersiz, su kullanıcısının fazla ve yoğun olduğu bölgelerde suyun
yönetimi giderek zorlaşmaktadır. Artan nüfus, ekonomik büyümeye bağlı olarak
sanayinin gelişmesi, yoğun tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gibi nedenler
hâlihazırda su kaynakları üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. Bununla birlikte
iklim değişikliğinin özellikle suyun hidrolojik çevrimine, mekânsal ve zamansal dağılımı
etkisi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bilindiği üzere ülkemiz genelinde yağış miktarı
ve su kullanımları dengeli dağılmamakta olup özellikle yağışın düşük ve su
kullanımlarının yoğun olduğu havzalarda su stresi yaşanmaktadır.
Ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli toplamı yıllık 112 milyar
m3’tür. Ülkemizde, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu olan kamu
kurum ve kuruluşlarının günümüz itibarıyla geliştirdikleri projeler sonucu çeşitli
maksatlara yönelik yıllık su tüketimi, potansiyelin %52’sine yani 57,44 milyar m3'e
ulaşmıştır. Bu suyun 44,25 milyar m3'ü (% 77) sulama, 13,1 milyar m3’ü (% 23) ise içme
- kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Tüketilen
suyun 40,68 milyar m3’ü (%70) yerüstü sularından, 17,03 milyar m3’ü (%30) ise yeraltı
sularından sağlanmaktadır (Tablo 2).
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Tablo 2 Ülkemiz yağış, nüfus ve su potansiyeli genel bilgileri
Yıllık Toplam Yağış Miktarı

450 milyar m3

Yıllık Ortalama Alansal Yağış Miktarı

574 mm

Yıllık Ortalama Yüzey Akış Miktarı (Doğal
Akım)

185 milyar m3

Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu Miktarı

94 milyar m3

Yeraltı Suyu Emniyetli Rezerv Miktarı

18 milyar m3

Yıllık Toplam Kullanılabilir Su Miktarı

112 milyar m3

Ülkemiz Nüfusu (2020)

83,6 milyon

Kişi Başına Düşen Yıllık Su Miktarı

1.347 m3

Türkiye yüzey alanına düşen ve yukarıda belirtilen yıllık su potansiyeli dikkate
alındığında 2020 yılı nüfusunun 83,6 milyon olduğu kabulü ile kişi başına düşen
kullanılabilir su miktarı 1.347 m3/yıl olmaktadır. Falkenmark indeks değerlerine göre,
1700 üzeri değerler su zengini, 1000-1700 arasındaki değerler su stresi, 500-1000
arasındaki değerler su kıtlığı ve 500’den küçük değerler kesin kıtlığı göstermektedir.
Buradan da görüleceği gibi, su potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmayan
Türkiye Falkenmark Su Stresi İndeksine göre Türkiye su stresi (su sıkıntısı) çeken bir
ülke konumunda olup nüfus artışı ve iklim değişikliğinin etkileri dikkate alındığında
gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alması muhtemel görülmektedir.
Havzalardaki su stresi durumunu için mevcut 2021 yılı ve yapılan projeksiyon
çalışmaları ile 2050 yılında yaşanılacak su stresi için yapılan çalışmalar Şekil 3’te
verilmiştir.
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Şekil 3 Havzalardaki su stresi mevcut durum ve 2050 yılı için öngörülen durum
(https://www.apn-gcr.org/bulletin/article/a-framework-for-water-security-assessment-at-basinscale/)

Yerüstü Suları Mevcut Su Potansiyeli
Ülkemizde meteorolojik ölçümler konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM), su miktarının ölçülmesi ve su kalitesinin izlenmesi konusunda ise Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) görev
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yapmaktadır. DSİ tarafından 25 adet hidrolojik havzada (Şekil 4), havza alanlarındaki
yerüstü suyu potansiyeli belirlenmiştir (Tablo 4).

Şekil 4 Ülkemizdeki 25 hidrolojik havza

Tablo 3 Havza Bazlı Yerüstü Suyu Potansiyeli

Havza

Havza
(km2)

Alanı Ortalama Doğal Ortalama Yıllık
Akım (hm3/yıl)
Verim (l/s/km2)

01-Meriç-Ergene

14.486

1.657

3,6

02-Marmara

23.074

7.442

10,2

03-Susurluk

24.319

4.963

6,5

04-Kuzey Ege

9.861

1.985

6,4

05-Gediz

17.137

1.776

3,3

06-K. Menderes

6.963

624

2,8

07-B. Menderes

25.960

3.047

3,7

08-Batı Akdeniz

20.956

6.499

9,8

09-Antalya

20.248

12.944

20,3

10-Burdur

6.294

234

1,2

11-Akarçay

7.995

375

1,5

12-Sakarya

63.303

6.487

3,2

13-Batı Karadeniz

28.855

10.797

11,9

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi

23

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ
ÇALIŞMA GRUBU

Havza

Havza
(km2)

Alanı Ortalama Doğal Ortalama Yıllık
Akım (hm3/yıl)
Verim (l/s/km2)

14-Yeşilırmak

39.595

7.046

5,6

15-Kızılırmak

82.181

7.004

2,7

16-Konya Kapalı

49.930

2.407

1,5

17-Doğu Akdeniz

21.150

7.560

11,3

18-Seyhan

22.035

6.183

8,9

19-Asi

7.886

1.782

7,2

20-Ceyhan

21.391

7.734

11,5

Fırat Alt

121.448

31.133

8,1

Dicle Alt

54.695

25.183

14,6

22-Doğu Karadeniz

22.846

16.427

22,8

23-Çoruh

20.248

6.981

10,9

24-Aras

27.775

4.480

5,1

25-Van

17.861

2.602

4,6

778.492*

185.352

7,6

21-

TOPLAM

* Baraj rezervuarları ve göllerin yüzey alanları hariçtir.
Havzaların alanları içerdikleri en önemli nehirlerin drenaj alanları esas alınarak
belirlenmiştir. Şekil 5’te havzalar ve alansal dağılımları verilmiştir.
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Şekil 5 Havzalar ve alansal dağılımları

Havzalardaki ortalama doğal akım değerleri Şekil 6’da verilmiş olup, en yüksek
ortalama doğal akım Fırat alt havzasında, en düşük ise Burdur havzasındadır.

Şekil 6 Havzalardaki ortalama doğal akım değerleri

Havzalardaki ortama verim bilgileri Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 7 Havzaların ortalama yıllık verimleri

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yerüstü sularının izlenilmesi kapsamında yapılan
çalışmalar Şekil 8’de verilmiş olup;


Su kaynakları geliştirme projelerine yönelik hidrometrik, hidrometeorolojik,
sediment, kar ve su kalite gözlemlerini yapmakta, gözlem istasyonlarını tesis edip
işletmekte,



HES’lerden bırakılan can suyu seviyelerini izlemekte,



Gözlem istasyonlarında anlık olarak izleme çalışmaları olup,

bilgileri Tablo 4’te verilmiştir.
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Şekil 8 Ülkemizdeki yerüstü suyu izleme gözlem ağı

Tablo 4 DSİ Genel Müdürlüğü yerüstü suyu izleme istasyon ve adetleri
İstasyon Adı

Toplam

Online İzlenebilen

1.351

921

Göl Gözlem İstasyonu (GGİ)

90

65

Meteoroloji Gözlem İstasyonu(MGİ)

156

0

Kar Gözlem İstasyonu (KGİ)

260

41

Sediment Alım Noktası

155

0

9

9

600

537

2.621

1.559

Akım Gözlem İstasyonu (AGİ)

Debimetre (Sapanca Gölü)
HES Doğal Hayat Suyu İzleme
TOPLAM

Yerüstü suyu kullanımı olan sulama tesislerine 719 adet merkezi izlemeli ölçüm
tesisi kurulmuş olup, 111 adedinin kurulumu için ihale işlemleri devam etmektedir.
Suyun iletim ve dağıtımda tüm noktalarda ölçülmesinin yanında tahliye edilen suyun
ölçülebilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Kurulumu tamamlananlar CBS-portal
üzerinden çevrimiçi takip edilmektedir. Kurulan sistem örnekleri Şekil 9’da verilmiştir.
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Şekil 9 Yerüstü suyu izleme ve portala aktarılma örnekleri
İşletmedeki sulama tesislerinin sayaç ihtiyacı Bak-Onar II Projesi kapsamında
parça parça temin edilmekle birlikte, tümünün Asya Altyapı Yatırım Bankası
finansmanıyla karşılanması maksadıyla proje hazırlanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık
600.000 ha alana hizmet eden basınçlı borulu sulama tesislerimizin hidrantlarına 115.000
adet sayaç takılacaktır. Su kullanımında m3 bazında hizmet bedeli belirleyen sulama
tesislerinin birim alanda kullanılan su miktarlarının diğer sulamalara göre daha tasarruflu
olduğu görülmektedir. Şekil 10’da sulama tesisi ölçüm örneği verilmiştir.
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Şekil 10 Sulama tesisi ölçüm örneği
Yürütülen projelerden en önemlilerinden bir tanesi ise; Akım Tahmin ve Havza
Optimizasyon Modeli (ATHOM), Türkiye’de pilot olarak seçilen Seyhan Havzası için su
yapılarına gelecek akımın tahmin edilmesi ve buna bağlı olarak depolama tesislerinin su
bütçelerinin hazırlanarak günlük, aylık ve yıllık bazda işletilmesini sağlayan bir sistemdir
(Şekil 11). Seyhan havzasında 2018, 2019 ve 2020 yılında ATHOM modeli kısa süreli
akım tahmin ve baraj işletme çalışmalarında çok etkin şekilde kullanılarak sonuçlar
havzadaki tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır. Özellikle 2019’da yaşanan tarihi taşkınlarda
barajlardan savaklanan su miktarları belirlenmiş ve baraj güvenliği ile mansap güvenliği
sağlanmıştır. Böyle bir operasyonel sistemin tüm Türkiye’ye yaygınlaşması ile ülkenin
bütün havzalarının tek elden milli bir sistem ile yönetilmesi mümkün olabilecektir.

Şekil 11 Akım tahmin modeli şematik gösterimi
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DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en kapsamlı çalışma, Ülkemizdeki 25
havza için ayrı ayrı yapılmış olan Master Planlardır. Master Planlar; tabii kaynakların
korunarak sürdürülebilir kullanımların planlanması için en elverişli ölçek olan, havza
sınırları esas alınarak hazırlanmışlardır.
Havza Master Planları çalışmaları 2010-2019 yılları arasında 25 havzada, Su
Çerçeve Direktifi kapsamında hazırlanan “Nehir Havza Yönetim Planları”na esas olmak
üzere hazırlanmıştır.
Master Plan Raporları kapsamında aşağıdaki hususlara yönelik çalışmalar
yapılmıştır:


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



Su haklarının tespitinin yapılması suretiyle havzaların su bütçelerinin belirlenmesi,



Mevcut ve mutasavver su kullanımları envanterinin sektörel bazda çıkarılması ve
ihtiyaçlarının tespit edilmesi ile yeni sektörel su tahsis planlarının önerilmesi,



Hidrometeorolojik istasyonların durumunun etüt edilerek yeni istasyonlar veya
mevcutların içerisinde yerinin değiştirilmesi öngörülenler var ise bunları da kapsayan
revize hidrometeorolojik ağ önerilmesi,



Toprak kaynakları ile ilgili olarak havzanın arazi varlığının ortaya konulması,
arazilerin kullanımı, havzada DSİ, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca planlama,
proje ve işletme altındaki alanlar ile ilgili verilerin toplanması ve halk sulamaları ile
ilgili verilerin ortaya konulması,



Sulama projelerinde su tasarrufu sağlanması ve birim sudan elde edilen tarımsal
faydanın maksimize edilmesi maksadıyla uygun sulama sistem ve yöntemlerinin
belirlenmesi,



Drenaj yetersizliği olan sahaların sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri getirilmesi,



Taşkın Ön Risk Değerlendirmesi yapılması, havzadaki taşkın önleyici yapıların
belirlenmesi ve gerekli revizyonlar ve ilave yapıların önerilmesi,



Havzada hedef yıl için nüfus ve içme, kullanma ve sanayi suyu projeksiyonlarının
yapılarak ihtiyaçların tespiti,
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Mevcut veya mutasavver projeler ile hedef yılı içme, kullanma ve sanayi suyu
ihtiyacının karşılanamaması halinde gerekli yeni tesislerden uygun görülenlerin
önerilmesi,



Yeraltı suyu potansiyeli, emniyetli rezerv, kullanılan miktar ve yeraltı suyu
bütçesinin havzalar ve ovalar bazında belirlenmesi, yeraltı barajı ve yeraltı suyu suni
besleme projelerinin araştırılması,



Havza genelinde alt havzalar esas alınarak işletme çalışmalarının yapılması ve çeşitli
amaçlara yönelik olarak rasyonel şekilde kullanılmasını sağlayacak optimum işletme
politikalarının önerilmesi,



Enerji projelerinin mevcut durumunun belirlenerek kalan potansiyelin tespiti, hayata
geçirilemeyen projelerin yeniden incelenmesi,



Evsel ve sanayi atık sularının çeşitli amaçlara yönelik arıtılmış suları ile sulamadan
dönen suların yeniden kullanılması alternatiflerinin araştırılması,



Suların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmeliklere göre içme,
kullanma ve sulama suyu bakımından değerlendirilmesi.



Belirlenmiş veya ilan edilmiş sulak alanlar, doğal ve tarihi sit alanları, tabiat parkı
vb. korunan alanlar ile mevcut ve mutasavver içmesuyu kaynaklarının (yerüstü ve
yeraltı) tespiti, doğal göllerin envanterinin çıkarılması, sulak alanların su
ihtiyaçlarının tespiti,



Havzada mevcut durumda su kalitesi ölçümü yapılan yerüstü ve yeraltı suyu gözlem
istasyonlarındaki analiz sonuçlarını ilgili mevzuata göre içme, kullanma ve sulama
suyu bakımından değerlendirerek havza su kalitesi raporunun hazırlanması,



Kaynak-ihtiyaç dengesinin belirlenmesi ve mevcut/muhtemel havzalar arası
aktarılabilecek suların envanterinin çıkarılması,



Belirlenen kaynakların kullanımına yönelik olarak geliştirilecek teknik, ekonomik ve
çevresel yapılabilirlikleri olan yeni proje formülasyonlarının ortaya konularak ileri
düzeyde etütler için teklif edilmesi.
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Yeraltı Suları Mevcut Su Potansiyeli
Yeraltı suyu hidrojeolojik etüt çalışmaları sonucunda; yeraltı suyu emniyetli
işletme rezervi yaklaşık 18 milyar m3 olarak tespit edilmiştir. Yapılan hidrojeolojik etüt
çalışmaları ile bu rezerv güncellenmektedir (Şekil 12 ve 13).

Şekil 12 Havzalara göre yeraltı suyu rezerv durumu

Şekil 13 Havzalara göre rezerv durumu
DSİ, kuruluşundan beri yeraltı sularının nerelerde, hangi derinlikte, ne miktar ve
kalitede olduğunu belirlemek amacıyla hidrojeolojik etütler yapmaktadır. Hidrojeolojik
etütler çoklu çalışma disiplinine dayalı olarak jeoloji, jeofizik, karst ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) ile yapılan analizler ile münferit, ova, alt havza ve havza ölçeğinde
yapılmaktadır. Münferit ölçekli hidrojeolojik etüt çalışmaları yerleşim beldeleri gibi lokal
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alanlarda su potansiyelinin belirlenmesi ve araştırma su sondaj kuyusu açılması amacıyla
geçmiş verilerin değerlendirilmesi, jeofizik etütlerin yapılmasıyla halen sürdürülen etüt
çalışmalarındandır. 1970-1998 yılları arasında 94 adet ova ölçeğinde hidrojeolojik etüt
çalışması (yeşil raporlar) yapmıştır. Su kullanımın artması, bütünleşik su yönetiminin
sağlanması amacıyla alt havza ve havza ölçeğinde yapılmaktadır. Alt havza hidrojeolojik
etüt çalışmaları Bölge Müdürlüklerimiz imkânları ile sürdürülmekte, aciliyeti ve iş
yoğunluğunun fazla olduğu durumlarında ihale marifetiyle sürdürülmektedir.
DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı stratejik hedeflerinden en
önemlisi Türkiye’deki tüm havzalarda hidrojeolojik etüt çalışmalarının tamamlanarak.
Jeoloji ve hidrojeoloji haritasının güncellenmesidir. 2013 yılında Akarçay Havzası, 2014
yılında Gediz Havzası ve 2016 yılında Burdur Havzası’nda hidrojeolojik etüt çalışmaları
tamamlanmıştır. 2020 yılı itibarıyla; Kızılırmak, Marmara, Doğu Karadeniz, Batı
Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Antalya Havzalarının hidrojeolojik etüt çalışmalarına
başlanmıştır. ‘Meriç Ergene, Sakarya, Seyhan, Ceyhan, Asi, Çoruh ve Dicle Havzaları
Hidrojeolojik Etüt Yaptırılması’ işleri 2021 yılı yatırım programına alınmış olup,
şartname ve ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Şekil 14 DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı hidrojeolojik
etütleri
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Yeraltı suyu miktarının belirlenmesi kadar, seviyesinin takibinin uzun yıllara
dayalı aylık ve mevsimlik ölçümlerinin yapılması en önemli unsurdur. Bu kapsamda, DSİ
Genel Müdürlüğü ve tüm Bölge Müdürlükleri rasat (gözlem) kuyuları açılarak ülkemizde
1.396 kuyuda aylık, 2.198 kuyuda mevsimlik toplam 3.594 kuyuda su seviyeleri ve kalite
izlemeleri yapılmaktadır (Şekil 15).

Şekil 15 Rasat kuyuları genel dağılım haritası
Havzalarda manuel ve limnigraf sistemleri ile seviye ölçümleri sürdürülmektedir.
Son yıllarda gelişen teknoloji ile otomatik seviye ölçüm cihazları ve koruma kabinleri ile
kurulan sistemler ile uzaktan ölçüm sistemleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Konya
Havzası’nda 122 adet kuyuya seviye, sıcaklık ve elektriksel iletkenlik parametrelerinin
otomatik ölçüldüğü ve anlık olarak sisteme aktarıldığı cihazlar ile seviye ölçümleri
yapılmaktadır. Bu örnek çalışma diğer havzalarımızda da hızla uygulanılmaya
başlanılmıştır (Şekil 16).
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Şekil 16 Havzalardaki otomatik seviye ölçüm sistemleri adedi
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nde 70 adet, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nde 30 adet, DSİ
18. Bölge Müdürlüğü’nde 43 adet, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nde 21 adet otomatik
seviye ölçümü yapılmaktadır. Tüm havzalarda benzer şekilde otomatik ölçüm noktaları
oluşturmak için çalışmalar sürmektedir. Böylelikle tüm havzalarda otomatik yeraltı suyu
seviye ölçümleri yapılabilecek koşullar sağlanacaktır.
Yeraltı suyu seviye takiplerinde kuyuların yanı sıra kaynaklarında rasat ölçümleri
önemli boşalım unsurudur. Ortalama debisi 50 l/s üzerinde olan 1534 adet kaynak
bilgileri ile kayıt altındadır (Tablo 6). Tüm kaynakların boşalım miktarı 31 hm3/ yıl olarak
hesaplanmıştır.
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Tablo 5 DSİ Bölge Müdürlükleri kaynak sayısı, ortalama toplam boşalım
bilgileri

167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu’nda 2012 yılında yapılan değişiklik ile Konya
ve Ergene Havzalarındaki tüm kuyulara ve ülke genelinde sanayi amaçlı tüm kuyulara
ölçüm sistemi kurulma zorunluluğu getirilmiştir (Tablo 7). 03 Nisan 2020 tarih ve 198106
Bakanlar Kurulu kararıyla 03.04.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
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Tablo 6 Konya ve Ergene Havzaları ölçüm sistemi durumları
Havza Adı

Sanayi

Konya

104

100

Meriç-Ergene

1061

961

25316

6373

680

217

Sulama-İçme-Kullanma Konya
Meriç-Ergene

Kuyu Sayısı

Ölçüm Sistemi Takılı

Kullanım Amacı

Kuyu Sayısı

2020 yılı sonu itibariyle (belgesi olan kuyulardan); Ülke genelindeki sanayi
maksatlı 10.425 adet kuyudan 9.292 adedine yeraltı suyu ölçüm sistemi takılmıştır.
Yeraltı suyunun yoğun olarak kullanıldığı alanlarda sürdürülebilir yeraltı suyu
rezervi korumak amacıyla işletme sahaları ilan edilmektedir. İşletme sahalarındaki
rezervin, emniyetli rezerv miktarını aşması durumunda ise işletme sahası tahsise
kapatılmaktadır. Sahaların açılma kapanma durumları için hidrojeolojik etütler esas
alınmakta, tahsisler ve yapılan seviye ölçümleri ile su seviyesi takibi yapılmaktadır. Su
rezervinin azaldığı havzalarda yas tahsise kapatma, su tahsisinin arttığı kapalı havzalarda
ise tahsise geri açılmaktadır. Ülkemizdeki kapalı ve açık saha bilgileri Şekil 17 de
verilmiştir. Yeraltı suları işletme sahaları 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 3.
Maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda kabul ve ilan olunur. Bugüne kadar 229
adet “Yeraltı Suyu İşletme Sahası İlanı” yapılmıştır (Tablo 8).
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Tablo 7 Havzalara göre yeraltı suyu işletme sahası ilan sayısı

Şekil 17 DSİ yeraltı suyu tahsisine kapalı-açık sahalar
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Suyun en yoğun kullanıldığı bir diğer alan ise kooperatiflerdir. 1992 yılından
itibaren kooperatif sayıları giderek azalmaya başlamıştır. Sahalarındaki toplam kooperatif
sayısı 1.447 adet, toplam kuyu sayısı 11.890 adet, toplam sulama alanı 499.515 ha’dır.
Suyun en tasarruflu şekilde kullanımını sağlamak üzere kapalı sisteme geçirilen kuyu
sayısı 6.752 adettir. 499.515 ha alanlık sulamanın 307.141 ha’da kapalı sistem ile sulama
yapılmaktadır (Tablo 9).
Tablo 8 Havzalara göre sulama kooperatif bilgileri

İçme suyu sağlanan kuyu ve kaynakları koruma çalışmaları kapsamında mutlak,
birinci, ikinci derece, ilave tedbir alanları belirlenerek; su kaynakları hem miktar hem
kalite açısından korunmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile Resmi Gazetede
yayınlanan ilan sayısı 63'e ulaşmış olup 271 adet koruma alanı kapsamında yaklaşık 4.029
km² koruma alanı olarak ilan edilmiştir
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Su Kaynaklarının Mevcut Sektörel Durumu ve Sektörel Su Kullanımları
Su kaynaklarının sınırlı olması ve bu kaynakların ülkemizde eşit dağılmaması
sebebiyle, su kaynakların yönetiminin daha dikkatli ve bütünlük içinde yönetilmesi
elzemdir.
Suyun en önemli kullanım alanları olan sulama, içme-kullanma-sanayi
sektörlerinde yerüstü ve yeraltı sularının dağılımı Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9 Yerüstü ve yeraltı sularının sektörel su kullanım dağılımları
SULAMA

İÇME KULLANMA VE
SANAYİ

TOPLAM
ORAN

(hm3/yıl)

(hm3/yıl)

(hm3/yıl)

YÜS

33.323

7.445

40.678

%70

YAS

11.382

5.643

17.025

%30

TOPLAM (YÜS+YAS)

44.250

13.088

57.703

ORAN

%77

%23

Su kaynaklarına olan ihtiyaç ve talebin giderek artması, zaman ve konuma
göre bu kaynağın arzu edilen miktar ve kalitede bulunamaması, mevcut su
kaynaklarının ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar içinde en verimli şekilde
kullanımını gerekli kılmaktadır. Bununla birlikte, Ülkemizde suyun tahsisi ile ilgili
yasal mevzuat parçalı bir halde olup, çakışmalar ve boşluklar içermektedir. Tahsis
konusunda birçok kurum yetkili olup, su kaynaklarının hukuki niteliği (genel su, özel
su) de mevzuatta farklı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle su
potansiyelinde yaşanan dönemsel değişiklikler tahsis belgelerinde yer almamakta
olup, her kuraklık şartında kullanıcılar tarafından aynı su miktarının kullanılması gibi
bir alışkanlık mevcuttur. Dolayısı ile su kaynaklarının havza ölçeğinde membamansap ilişkisi kurularak kuraklık şartları da göz önüne alınarak tahsisinin su yılı
bazında gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması gerekmektedir.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, su kaynaklarının havza ve alt havza
ölçeğinde bütün kuraklık şartlarını (normal, hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli)
dikkate alarak paylaşımının sağlanması, geleceğe yönelik planlanması ve her sektörün
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ihtiyacı olan suyun adil bir şekilde karşılanması için Sektörel Su Tahsis Planları’nı
hazırlamaktadır.
Sektörel Su Tahsis Planları kapsamında havza/alt havza bazında; su kaynakları
potansiyelinin mevcut durumu tespit edilmekte, bunu takiben kuraklık ve iklim
değişikliğine uyum çalışmalarının neticeleri esas alınarak havzadaki normal, hafif
kurak, orta kurak, şiddetli kurak ve çok şiddetli kurak durumlar ile su kaynakları
potansiyelinin zamansal (takip eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ve 18. yıllar) ve alt havzalardaki
sektörel değişimi belirlenmektedir. Analiz çalışmalarından elde edilen tüm fiziki,
hidrolojik, ekolojik, sosyo-ekonomik, kalite ve miktar verileri birbirleriyle
ilişkilendirilerek uygun görülen model aracılığıyla sektörel su tahsis planı senaryoları
hazırlanmaktadır.
Her bir sektör için mevcutta tahsis edilen suyun ekonomik katma değeri ile
planlanan senaryolar kapsamındaki ekonomik katma değerleri hesaplanmaktadır. Su
tahsisinin sağlayacağı faydaların optimizasyonu belirlenerek ve bütün kuraklık
şartlarını dikkate alan tahsis planı havza /alt havza bazında oluşturulmaktadır.
Havza su tahsis planında; içme-kullanma, çevresel su ihtiyacı, tarım, sanayi
ve enerji üretimi gibi sektörlere göre kategorize edilmektedir. Sektörel su tahsis
planlarında önceliklendirmelerde 17/10/2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak

yürürlüğe

giren

“Havza Yönetim

Planlarının

Hazırlanması,

Uygulanması ve Takibi Yönetmeliği”nde tanımlanan öncelikler dikkate alınmaktadır.
Yönetmeliğe göre öncelik sıralaması;
1- İçme ve kullanma maksatlı su ihtiyaçları,
2- Çevresel su ihtiyacı,
3- Zirai sulama suyu ihtiyacı ve su ürünleri istihsali,
4- Enerji üretimi ve sınai su ihtiyaçları,
5- Ticaret, turizm, rekreasyon, madencilik, taşıma, ulaşım ile sair su ihtiyaçları
şeklinde tanımlanmıştır.
Bununla birlikte havza ve alt-havza özelinde sektörel önceliklendirilmede
değişiklikler söz konusu olabilmektedir. İçme ve kullanma suyu ve çevresel su ihtiyacına
her zaman birinci öncelik verilmektedir. Diğer sektörler için yapılacak hidrolojik kuraklık
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ve sosyo-ekonomik değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak sektörel talep karşılama
oranları havza ve alt havzanın şartlarına göre gözden geçirilmektedir.
Havzalarda daha önce yapılan kuraklık analizi çalışmaları, kuraklık senaryoları ve
iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri de dikkate alınarak; normal duruma ve kurak
şartlara göre su tahsis senaryoları oluşturulmaktadır. Kurak dönem senaryolarında
sektörel taleplerin karşılanabilirliği ve sektörel önlemlerin (kısıtlı sulama, ürün deseni
değişimi, kuraklık beklentisine karşı rezervuarda su tutulması, sanayide tasarruf
tedbirleri, bölgesel yatırım kararları, sektörel önceliklendirme değişikliği gibi) neler
olabileceği yönünde kapsamlı değerlendirmeler yapılmaktadır. Evsel ve sanayi
atıksularının çeşitli amaçlara yönelik arıtılmış suları ile sulamadan dönen suların yeniden
kullanım alternatiflerine yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.
Su kaynakları potansiyeli, değişimi ve sektörel gelişmeler tespit edilerek
ekonomik faydayı maksimize ederken sosyal etkileri de göz önüne alan optimum sektörel
su kullanım şartları belirlenmektedir. Her senaryo için sektörel su tahsis kararları, genel
ve özel hükümleri (çevresel, ekonomik, sosyal hedefler, stratejiler, planlama yaklaşımı,
yöntemi ve politikalar) açıklanmaktadır.
Sektörel su tahsis planları vasıtasıyla su kaynaklarının sürdürülebilir, adil ve
dengeli kullanımını temin etmek, sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi, faaliyetlerin
takibinin yapılabilmesi ve kurumların sorumluluğunda bulunan konuların takibi
maksadıyla havza bazında Sektörel Su Tahsisi Eylem Planı hazırlanmaktadır. Eylem
Planlarında ilgili tüm kurum ve yetkililerin sorumlulukları belirlenmektedir. Halkın
katılımı ve paydaş istişarelerinin sonuçları rapora dâhil edilmekte ve kurumlardan alınan
geri bildirimler raporların nihai versiyonlarında dikkate alınmaktadır.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Su Tahsisleri
Hakkında Yönetmelik, 10 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu yönetmelik ile su kaynaklarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca tahsisi,
kiralanması, ruhsatlandırılması gibi işlemlerde DSİ Genel Müdürlüğü’nün görüşünün
alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile münhasıran DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
yapılacak su tahsislerine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
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Su tahsisleri ve kullanım izinlerindeki usul ve esaslardaki belirsizlik bu
yönetmelik ile giderilmeye çalışılmıştır. Bu yönetmelik sayesinde, pek çok önemli husus
ana başlıklar altında ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bunlar aşağıda listelenmiştir.












Su tahsisinde temel ilkeler,
Su tahsisi yapılamayacak durumlar,
Suyun kullanım öncelikleri,
Su tahsisinde başvuru yöntemi ve istenen belgeler,
Değerlendirme,
Su tahsis süresi,
Tahsisin geçerlik kazanması,
Denetim,
Tahsisin sona ermesi, iptali, değişiklik ve yenilenmesi talepleri,
İzinsiz su kullanımı,
Sorumluluk.
Yeraltı suyu kullanımına yönelik tahsis başvuruları ise, 16/12/1960 tarihli ve 167

sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun, 20/7/1961 tarihli ve 5/1465 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla yürürlüğe konulan Yeraltısuları Tüzüğü ve 23/6/1972 tarihli ve 14224 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan DSİ Yeraltı Suları Teknik Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılmaktadır.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su tahsislerinin, tahsis şartlarına uygun
olarak

kullanılıp

kullanılmadığının

denetimleri

DSİ

Genel

Müdürlüğü’nce

gerçekleştirilmektedir.
Su Kaynaklarının Kalite Açısından Mevcut Durumu
Ekosistemlerin önemli mal ve hizmet sağlama kabiliyetini geri dönüşümsüz
biçimde düşürmeden artan su, gıda ve enerji ihtiyacını karşılamak, yirmi birinci yüzyılda
toplum için en önemli zorluklardan biridir ve mevcut su güvenliği kavramlarının
merkezinde yer almaktadır. Ekonomik faaliyetleri, arazi kullanım değişiklikleri ve iklim
değişikliğini hızlandıran nüfus artışı, küresel su kaynaklarının niteliği ve niceliğine olan
baskıyı arttırmaktadır. Bu baskılar tüm ekosistemleri ve özellikle tatlı su ekosistemlerini
tehdit etmektedir. Su kalitesinin düşmesi, su kullanımı, ekosistem sağlığı ve işleyişi ve
ekosistemlerin desteklediği biyo-çeşitliliğe büyük zararlar vermesi nedeniyle küresel bir
-endişe kaynağı haline gelmiştir.
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Su kalitesi suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin göstergesi olarak
tanımlanmaktadır. Su kalitesi standartlarının belirlenmesinde ise suyun kullanım maksadı
(içme suyu, tarım, sanayi, enerji vb.) ve su sınıfları (nehir, göl, kıyı-geçiş suları ve yeraltı
suları) esas alınmaktadır. Bunun yanında bütün su kaynaklarının bütünsel bir yaklaşımla
“İyi Durum”a ulaşması için su kalitesi standartları belirlenebilmektedir. Su kalitesi
yönetimi açısından risk değerlendirmesi, genel olarak su kaynaklarındaki kirleticilerin
insan sağlığı ve sucul ekosistem üzerindeki muhtemel etkilerini ve etkileme riskinin
analiz edilerek derecelendirilmesi ve olumsuz etkilerin önlenmesi maksadıyla alınması
gereken tedbirleri içermektedir. AB Su Çerçeve Direktifi’ne uyum çalışmaları
kapsamında ülkemizde su kalitesi yönetimi açısından risk değerlendirmesi ile ilgili
çalışmalar yaygınlaşmış olup, bu çalışmalar özellikle sucul ortamda bulunan ve
bulunması muhtemel kimyasallara yoğunlaşmıştır. Su kaynaklarında fiziko-kimyasal
parametrelerin izlenmesi ve dolayısıyla kontrolü daha uzun bir geçmişe sahip olmakla
beraber tehlikeli maddelere ilişkin izleme ve mevzuat oluşturma çalışmaları AB Su
Çerçeve Direktifi uyum süreci ile hızlanmıştır. Bu kapsamda risk değerlendirmesi, insan
sağlığı ve sucul ekosistemi korumak maksadıyla toksisite ve maruziyet çalışmaları gibi
metotlar kullanılarak kirleticilerin tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını
içermektedir.
Bir nehir veya göl tarafından sağlanan ekosistem işlevlerinin ve/veya ekosistem
hizmetlerinin bozulup bozulmadığı veya sürdürülebilir bir şekilde restore edilip
edilmediği, sonuçta, tercihen çok paydaşlı bir karar olmaktadır. İç su ekosistemleri birim
alan başına orantısız olarak deniz ve kara ekosistemlerinden daha fazla tür içermektedir.
Her ne kadar iç sular -sulak alanlar hariç- Dünya yüzeyinin sadece % 1'ini kaplıyor olsa
da, bilinen faunanın % 10'undan fazlası ve bütün omurgalı türlerin yaklaşık üçte biri için
yaşam alanı sağlamaktadır. Bu sebeple, tatlı su sistemlerinin su kalitesi gerekliliklerini
ele almak, dünyadaki yaşamı ve ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde sağlamak için
büyük önem taşımaktadır. Tatlı su biyotasını korumak için fiziksel ve kimyasal
parametrelere dayanan su kalitesi kuralları geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bu
önlemlerin tek başına biyolojik çeşitliliğin ve temel ekolojik süreçlerin korunmasını
sağlayamayacağı genel olarak kabul edilmektedir. Biyolojik göstergelerin kullanımı, bazı
ülkelerde tatlı su ekosistem sağlığı değerlendirmesinin temel bir bileşeni haline gelmiştir.
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Bu sebeple, mevcut kılavuzlar geleneksel fiziko-kimyasal su kalitesi parametrelerinin
dikkate alınmasının ötesine geçmekte ve tatlı su ekosistem sağlığının daha kapsamlı bir
değerlendirmesini

yapmak

için

biyolojik

ve

hidromorfolojik

göstergelerin

değerlendirilmesini de içermektedir. Biyolojik göstergelerin dahil edilmesinin, kimyasal
göstergelere yönelik birçok ani denetim testinden farklı olarak, içme suyu kalitesi ve diğer
kullanımlar için risklerin hassas bir şekilde ölçülmesini de sağladığının belirtilmesi
gerekmektedir (Ekosistem Esaslı Su kalitesi Yönetimi, 2019).
Bu kapsamda tüm havzalar için AB Direktifleri ile uyumlu olarak hazırlanan yer
üstü suyu izleme programları kapsamında su kalitesi izleme çalışmalarına başlanmıştır.
Havza bazında tespit edilen kirlilik kaynakları ve yüklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi,
su kalitesi haritalarının oluşturulması, kirliliğin azaltılması ve iyileştirilmesi maksadıyla
fiziko-kimyasal

parametreler,

öncelikli

maddeler

ve

belirli

kirleticiler

için

gerçekleştirilen izleme sonuçları esas alınarak su durumu belirleme çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
AB’de yerüstü suları yönetimine ilişkin temel mevzuat olan 2000/60/EC sayılı
Su Çerçeve Direktifi’nde “iyi su durumu”, bir su kütlesinde ‘iyi ekolojik durum’ ve ‘iyi
kimyasal durum’un sağlanması olarak tanımlanmaktadır.
Ekolojik durum:





Biyolojik kalite elementleri
Hidromorfolojik kalite elementleri
Genel kimyasal ve fizikokimyasal parametreler
Belirli kirleticiler
dikkate alınarak belirlenmektedir.
Kimyasal durum ise;



Öncelikli maddeler (2008/90/EC ve 2013/39/EU sayılı Direktifler)
dikkate alınarak belirlenmektedir.
Türkiye’de yerüstü sularının kalitesine ilişkin temel mevzuat, Su Çerçeve

Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanmış ve 30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği”dir.
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Nehir Havza Yönetim Planı çalışmaları kapsamında havzada belirlenen su
kütlelerinin izleme sonuçları değerlendirilerek su durumları ortaya konulmaktadır.
Yerüstü Su Kaynaklarının Kalite ve Miktarına Yönelik Çalışmalar
Tehlikeli Madde Kirliliğinin Kontrolüne İlişkin Projesi (TMKK)
SYGM tarafından yürütülen proje ile 2011-2013 yılları arasında Konya Kapalı
Havzası, Ergene Havzası ve Susurluk Havzası’nda kıtaiçi yerüstü su kaynakları ile
kentsel ve endüstriyel atıksularda bulunan tehlikeli maddeler yapılan izleme çalışmaları
ile belirlenmiş, bu kimyasalların olası kaynakları belirlenerek bir sektörel envanter
hazırlanmış ve söz konusu kimyasallar için su kaynaklarında aşılmaması gereken
konsantrasyon değerini ifade eden çevresel kalite standartları belirlenmiştir. Ayrıca,
yapılan çalışmaların sonuçları dikkate alınarak belirlenen ülkemize özgü belirli
kirleticiler ve çevresel kalite standartları Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne
aktarılmıştır.
Ülkemiz Kıyı ve Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı
Dinamiği (KIYITEMA) Projesi
SYGM tarafından yürütülen Proje kapsamında 2012-2014 yılları arasında Samsun
Limanı, İskenderun Körfezi, İzmir- Nemrut ve Aliağa Körfezleri ve İzmit Körfezi kıyı ve
geçiş suları ile bu alanlara deşarj yapan kentsel ve endüstriyel deşarjlarda bulunan
tehlikeli maddelerin tespit edilmesi amacıyla izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş, bu
kimyasalların olası kaynakları belirlenerek bir sektörel envanter hazırlanmış ve söz
konusu kimyasallar için su kaynaklarında aşılmaması gereken konsantrasyon değerini
ifade eden çevresel kalite standartları belirlenmiştir. Ayrıca, yapılan çalışmaların
sonuçları dikkate alınarak belirlenen ülkemize özgü belirli kirleticiler ve çevresel kalite
standartları Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ne aktarılmıştır.
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Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen Su Kirliliğinin
Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının
Belirlenmesi Projesi (BİKOP)
SYGM tarafından yürütülen BİKOP Projesi ile Türkiye’de daha önce
kullanılmış ve halen kullanılmakta olan bitki koruma ürünleri 2012-2014 yılları arasında
belirlenmiş, Büyük Menderes Havzası, Seyhan-Ceyhan Havzası ve Fırat-Dicle Havzası
ile Amasya, Manisa ve Sakarya pilot illerinde yer alan yerüstü su kaynaklarında bitki
koruma ürünü aktif maddelerinin seviyelerinin belirlenmesi maksadıyla izleme
çalışmaları gerçekleştirilmiş, pestisit-tarımsal ürün eşleştirmeleri yapılarak havza bazlı
pestisit envanteri oluşturulmuş ve bitki koruma ürünü aktif maddeleri için su
kaynaklarında aşılmaması gereken konsantrasyon değerini ifade eden çevresel kalite
standartları belirlenmiştir.

Ayrıca, yapılan çalışmaların sonuçları dikkate alınarak

belirlenen ülkemize özgü belirli kirleticiler ve çevresel kalite standartları Yerüstü Su
Kalitesi Yönetmeliği’ne aktarılmıştır.
Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin
Belirlenmesi Projesi
SYGM tarafından yürütülen Proje ile ülkemizdeki 25 su havzasında bulunan
yerüstü sularında, kentsel ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan azot ve fosfor
bileşiklerinin aşırı miktarda birikmesi sonucu kirlenmiş ve kirlenme tehdidi altında olan
hassas su kütleleri ile bu kütleleri etkileyen kentsel ve nitrata hassas alanlar belirlenmiştir.
Bu alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla su kalitesi hedefleri ile alınması
gereken tedbirler de ortaya konulmuştur.
Ülkemiz Su Kaynaklarının Korunması İçin Günlük Maksimum Toplam Yük
Yaklaşımının Uygulanabilirliğinin Araştırılması Projesi
SYGM tarafından yürütülen Proje ile günlük maksimum toplam yük (GMTY)
yaklaşımının ülkemiz koşullarında uygulanabilirliğin değerlendirilmesi, GMTY
üzerinden deşarj standartlarına geçişin araştırılması ve Nilüfer Çayı Alt Havzası’nda
seçilen parametreler (KOİ, TKN, TP, çinko ve nonilfenol) için örnek uygulama yapılması
amaçlanmıştır.
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Günlük Maksimum Toplam Yük (GMTY) Yaklaşımının Gediz Havzası’nda
Uygulanması Projesi
SYGM tarafından yürütülen Proje ile 2015-2017 yılları arasında; havzadaki tüm
kirletici kaynaklar belirlenmiş, yapılan izleme çalışmaları ile kentsel ve endüstriyel
atıksularda ve su kaynaklarında bulunan kimyasallar ve bunların seviyeleri ortaya
konulmuş, belirli kirleticiler ve öncelikli maddeler için ÇKS’lerin aşıldığı durumlarda
yük bazında kirlilik azaltım ihtiyaçları ve tedbirler belirlenmiş ve iyi su durumuna
ulaşılabilmesi için sağlanması gereken alıcı ortam bazlı deşarj standartları geliştirilmiştir.
Endokrin Bozucu Kimyasallar ve Arıtma Teknolojilerinin Araştırılması Projesi
SYGM tarafından yürütülen proje ile 2016-2018 yılları arasında Marmara ve Batı
Akdeniz Havzalarında yerüstü sularında bulunabilecek endokrin bozucu kimyasallar ile
yan ürün/metabolitleri belirlenmiş, yapılan izleme çalışmaları ile yerüstü su kaynakları
ile kentsel ve endüstriyel deşarjlarda endokrin bozucuların seviyeleri tespit edilmiş,
endokrin bozucu kimyasalların atıksu arıtma sistemlerinde giderimlerinin araştırılması
için laboratuvar ölçekli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve rehber dokümanlar hazırlanmıştır.
Ayrıca, ülkemiz su kaynaklarında bulunması muhtemel endokrin bozucu kimyasallar için
su, sediman ve biyota çevresel kalite standartları hesaplanmıştır.
Yüzeysel Sular ile Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Kıyı Sularında
Siyanobakteriler için Alarm Seviyelerinin ve Limitlerin Belirlenmesi, Müdahale ve
Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi
SYGM tarafından yürütülen proje ile 2014-2016 yılları arasında, su
kaynaklarında siyanobakterilerin çoğaldığı potansiyel alanların belirlenmesi, bu alanlarda
uygulanacak adımları içeren mücadele ve müdahale yöntemleri ile birlikte
siyanobakterilerin çoğalmasını engellemek maksadıyla alınacak önlemlerin ortaya
konulması, siyanobakteri ve siyanotoksinler için standart ve kılavuz değerlerin
geliştirilmesi ve içme suyu arıtma tesislerinin siyanobakteri giderim verimi
değerlendirilerek,

revizyon

ihtiyacının

belirlenmesi

hususlarında

çalışmalar

gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, toplam 7 göl, 8 baraj gölü ve 3 kıyı-geçiş suyu
olmak üzere toplam 18 pilot alanda izleme çalışmaları tamamlanmıştır. Proje kapsamında
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siyanotoksinler için belirlenen limit değerler, 06.07.2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî
Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve
Arıtılması Hakkında Yönetmelik” te yayımlanmıştır.
Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik
Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi
SYGM tarafından yürütülen Proje ile pilot havzada yer alan tüm yerüstü su
kütlelerinin mevcut durumları ortaya konulmuş, su kalite sınıfları belirlenmiş, iyi kalite
durumuna ulaşma koşullarının ortaya konulmuş, AB Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu
biçimde yerüstü, kıyı ve geçiş suları için, su kütlesinin kalitesinin korunması ve
iyileştirilmesi maksadıyla mevcut ve gelecekteki çevresel hedefler belirlenmiş, diğer
havzalara uygulanabilecek metodoloji geliştirilerek ve pilot bölge özelinde önlemler
programı oluşturulmuştur. Yapılan çalışmaların çıktıları, 21.07.2020 tarihli ve 31192
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile mevzuata aktarılmıştır.
Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin
İyileştirilmesi Projesi
SYGM tarafından yürütülen Proje ile 11 havzada yer alan 422 durgun suda izleme
çalışmaları ile su kalitesi ve trofik durum tespiti, su bütçesinin hesaplanması, batimetrik
haritaların oluşturulması, özümleme kapasitesinin belirlenmesi ve su kalitesinin
iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Yerüstü Sularında Mikroplastikler, Etkileri ve Kontrol Yöntemleri Projesi
SYGM tarafından yürütülen proje 2020 yılında başlamış olup, 2022 yılında
tamamlanması planlanmaktadır. Proje ile, Kızılırmak, Susurluk Nehri, Gediz Nehri,
Dilderesi Dalaman Çayı pilot alanlarında yerüstü sularında bulunan mikroplastiklerin ve
çöplerin sınıflandırılması, kompozisyonlarının ve kaynaklarının belirlenmesi, kıyı
sularına ulaşma potansiyeli ve miktarlarının ortaya konulması, ülke genelinde
mikroplastik ve çöpler için riskli alanların belirlenmesi, seçilecek alanlarda izlenmesi,
mikroplastiklerin üzerine adsorbe olan kimyasalların tespit edilmesi, su-sediman ve
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biyotadaki akıbeti ile sucul ekosistem üzerindeki etkilerinin araştırılması ve kontrol
yöntemlerinin ortaya konulması hedeflenmektedir.
Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin
İyileştirilmesi Projesi - Faz II
SYGM tarafından yürütülen Proje ile göl, baraj ve göletlerde sıklıkla görülen
ötrofikasyon probleminin önlenmesi ve su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi
maksadıyla 330 durgun suda izleme çalışmaları ile su kalitesinin ve trofik durumun
tespiti, su bütçesinin hesaplanması, batimetri haritalarının oluşturulması, özümleme
kapasitesinin belirlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik tedbirlerin
belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Yeraltı Sularının Kalite ve Miktarına Yönelik Çalışmalar
Türkiye'nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (2016-2018)
SYGM tarafından yürütülen Proje ile Türkiye’de Avrupa Birliği Yeraltı Suyu
Direktifi (YSD) ve Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’ nin yeraltı suyuna ilişkin hükümlerinin
uygulanması konusunda kapasitenin geliştirilmesi maksadı ile 6 adet temel, 3 adet durum
çalışması eğitimi gerçekleştirilmiş, rehber dokümanlar hazırlanmış, 3 Üye Ülkeye teknik
ziyaretlerde bulunulmuş ve Akarçay ve Sakarya Havzalarında Yeraltı Suyu Direktifi’nin
tüm adımları uygulanmıştır. Proje kapsamında Akarçay Havzasında 14 adet, Sakarya
Havzasında ise 71 adet yeraltı suyu kütlesi belirlenmiştir. Akarçay Havzası’nda 16
noktada 207 kalite parametresi için 4 dönem izleme gerçekleştirilmiştir. 5 noktada ise
miktar bakımından izleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde miktar
açısından 8 kütlenin, kalite açısından ise 12 kütlenin kötü durumda olduğu ortaya
konulmuştur. Sonuç olarak genel durumu ortaya koymak için YAS kütlelerinin miktar
durumu ile kimyasal durumu bir araya getirilmiş ve buna göre toplam 12 kütle zayıf ve 2
kütle ise iyi durumda olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda yeraltı sularının kalite ve
miktar durumunun iyileştirilmesi hususunda 32 adet Temel Tedbir ve 24 adet Özel Tedbir
oluşturulmuştur. Sakarya Havzası’nda ise 85 noktada 207 kalite parametresi için 4 dönem
izleme gerçekleştirilmiştir. 41 noktada ise miktar bakımından izleme yapılmıştır. Yapılan
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değerlendirmeler neticesinde miktar açısından 18 kütlenin, kalite açısından ise 55
kütlenin kötü durumda olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak genel durumu ortaya
koymak için YAS kütlelerinin miktar durumu ile kimyasal durumu bir araya getirilmiş ve
buna göre toplam 56 kütle zayıf ve 15 kütle ise iyi durumda olarak tespit edilmiştir. Bu
kapsamda yeraltı sularının kalite ve miktar durumunun iyileştirilmesi hususunda 32 adet
Temel Tedbir ve 24 adet Özel Tedbir oluşturulmuştur.
Yeraltı

Sularının

Miktar

ve

Kalite

Özelliklerinin

Ortaya

Konması

ve

Değerlendirilmesi Konusundaki Uygulamalar: Gediz Havzası Örnek Çalışması
(2015-2017)
SYGM tarafından yürütülen Proje ile Gediz Havzası’ nda 76 adet Yeraltı Suyu
Kütlesi belirlenmiştir. Proje ile 110 noktadan 151 kalite parametresi, 145 noktadan ise
miktar bakımından 3 dönem boyunca izleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler
neticesinde 9 tanesinde hem miktar hem de kalite açısından, 11 kütle yalnızca miktar, 13
kütle ise yalnızca kalite açısından toplam 33 kütle zayıf ve 43 kütle iyi durumda kütle
olarak tespit edilmiştir. Çalışma neticesinde yeraltı suyu kütleleri bazında bu kütlelerin
korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve zayıf durumda olan kütlelerin iyileştirilmesi
maksadıyla tedbirler belirlenmiş, ilgili ve sorumlu kurum ve kuruluşlar ortaya konmuş ve
ilave izleme noktaları önerilmiştir.
Yeşilırmak Havzası’nda Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya
Konması ve Değerlendirilmesi Projesi (2017-2019)
SYGM tarafından yürütülen Proje ile Yeşilırmak Havzası’nda 54 adet Yeraltı
Suyu Kütlesi belirlenmiştir. Proje kapsamında 137 noktadan kalite ve 169 noktadan
miktar bakımından 4 dönem boyunca toplam 157 parametre için izleme yapılmıştır.
Yapılan değerlendirmeler neticesinde 8 kütle hem miktar hem de kalite açısından, 3 kütle
yalnızca miktar, 17 kütle ise yalnızca kalite açısından toplam 28 kütle zayıf ve 26 kütle
iyi durumda olarak tespit edilmiştir. Çalışma neticesinde yeraltı suyu kütleleri bazında bu
kütlelerin korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve zayıf durumda olan kütlelerin
iyileştirilmesi maksadıyla tedbirler belirlenmiş, ilgili ve sorumlu kurum ve kuruluşlar
ortaya konmuş ve ilave izleme noktaları önerilmiştir.
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Burdur ve Batı Akdeniz Havzalarında Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite
Özelliklerinin Ortaya Konması ve Değerlendirilmesi Projesi (2017-2019)
SYGM tarafından yürütülen Proje ile Burdur Havzası’nda toplam 27 adet Yeraltı
Suyu Kütlesi belirlenmiştir. Bu havzada 58 noktadan kalite ve 44 noktadan miktar
bakımından 4 dönem boyunca toplam 157 parametre için izleme yapılmıştır. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde 13 kütle iyi durumda, 14 kütle ise zayıf durumda olarak
tespit edilmiştir. Proje kapsamında Batı Akdeniz Havzasında toplam 67 adet Yeraltı Suyu
Kütlesi belirlenmiştir. Bu havzada kapsamında 139 noktadan 157 kalite parametresi, 114
noktadan ise miktar bakımından 4 dönem boyunca izleme yapılmıştır. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde 31 kütle iyi durumda, 35 kütle zayıf durumda, 1 kütlede ise
yeterli veri bulunamamıştır.
Çalışma neticesinde yeraltı suyu kütleleri bazında bu kütlelerin korunması,
kirlenmesinin önlenmesi ve zayıf durumda olan kütlelerin iyileştirilmesi maksadıyla
tedbirler belirlenmiş, ilgili ve sorumlu kurum ve kuruluşlar ortaya konmuş ve ilave izleme
noktaları önerilmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Marmara, Antalya, Doğu Akdeniz,
Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz Havzalarında yas kütle belirleme çalışmaları; 2020
yılında Seyhan ve Ceyhan Havzaları yas kütle belirleme çalışmaları tamamlanmıştır.
2021 yılında Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı tarafından Dicle Havzası
YAS Kütle Belirleme raporu tamamlanmıştır;
Marmara Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi Projesi Raporu
(2019) ile Marmara Havzası’nda toplam 98 adet yeraltısuyu kütlesi DSİ tarafından
belirlenmiştir. Yapılan miktar değerlendirmesi neticesinde 30 kütle risk altında, 64
kütlede risk yok, 4 kütlede potansiyel risk bulunmaktadır. Kalite değerlendirmesi
neticesinde 72 kütle risk altında, 26 kütle ise potansiyel risk altındadır.
Antalya Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi Projesi Raporu
(2019) ile Antalya Havzası’nda toplam 54 adet yeraltısuyu kütlesi DSİ tarafından
belirlenmiştir. Yapılan miktar değerlendirmesi neticesinde 25 kütle yüksek baskı altında,
2 kütle orta baskı altında, 17 kütle düşük baskı altında bulunmakta ve 10 kütlede baskı
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bulunmamaktadır. Kalite değerlendirmesi neticesinde 22 kütle yüksek risk altında, 27
kütle orta risk altında, 5 kütle ise düşük risk altındadır.
Doğu Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi Projesi
Raporu (2019) ile Doğu Karadeniz Havzası’nda toplam 119 adet yeraltısuyu kütlesi DSİ
tarafından belirlenmiştir. Yapılan miktar değerlendirmesi neticesinde 12 kütle baskı
altında, 107 kütlede baskı yoktur. Kalite değerlendirmesi neticesinde 114 kütle baskı
altında, 5 kütlede ise baskı yoktur.
Doğu Akdeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi Projesi Raporu
(2019) ile Doğu Akdeniz Havzası’nda toplam 38 adet yeraltısuyu kütlesi DSİ tarafından
belirlenmiştir. Yapılan miktar değerlendirmesi neticesinde 12 kütle yüksek baskı altında,
2 kütle orta baskı altında, 19 kütle düşük baskı altında bulunmakta ve 5 kütlede baskı
bulunmamaktadır. Kalite değerlendirmesi neticesinde 28 kütle yüksek risk altında, 1 kütle
orta risk altında, 9 kütle ise düşük risk altındadır.
Batı Karadeniz Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi Projesi
Raporu (2019) ile Batı Karadeniz Havzası’nda toplam 66 adet yeraltısuyu kütlesi DSİ
tarafından belirlenmiştir. Yapılan miktar değerlendirmesi neticesinde 53 adet yeraltısuyu
kütlesi iyi, 1 adedi orta ve 12 adedi zayıf durumdadır. Kalite değerlendirmesi neticesinde
ise yeraltısuyu kütlelerinden 16 adedi iyi, 15 adedi orta ve 35 adedi zayıf durumda olarak
tespit edilmiştir.
Ceyhan Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi Projesi Raporu (2020)
ile Ceyhan Havzası’nda toplam 44 adet yeraltısuyu kütlesi DSİ tarafından belirlenmiştir.
Yapılan miktar değerlendirmesi neticesinde 8 kütle risk altında, 30 kütlede risk yok, 6
kütlede potansiyel risk bulunmaktadır. Kalite değerlendirmesi neticesinde 39 kütle risk
altında, 2 kütlede risk yok ve 3 kütle ise potansiyel risk altındadır.
Seyhan Havzası Yeraltısuyu Kütlelerinin Belirlenmesi Projesi Raporu
(2020) ile Seyhan Havzası’nda toplam 94 adet yeraltısuyu kütlesi DSİ tarafından
belirlenmiştir. Yapılan miktar değerlendirmesi neticesinde 51 kütle risk altında, 38
kütlede risk yok, 5 kütlede potansiyel risk bulunmaktadır. Kalite değerlendirmesi
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neticesinde 65 kütle risk altında, 13 kütlede risk yok ve 16 kütle ise potansiyel risk
altındadır.
Dicle Havzası Yeraltı Suyu Kütlelerinin Belirlenmesi Projesi (2020)
DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı
içerisinde başlanmış ve 2021 yılında tamamlanmıştır. Dicle Havzası sınırları içerisinde
62 adet YAS kütlesi belirlenmiş ve kütleler için ayrıntılı karakterizasyon yapılmıştır.
2021 yılında ihalesi gerçekleştirilecek olan Dicle Havzası Yeraltı Suyu Planlama
Hidrojeolojik Etüt İşi kapsamında, ilgili yönetmelik çerçevesinde çalışmalar
tamamlanacaktır.
Çoruh, Van ve Aras Havzalarındaki YAS Kütle Belirleme Çalışmaları Jeoteknik
Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Havzalardaki kütle
belirleme çalışmaları tamamlanmış olup, Bölge Müdürlüklerinin uzman görüşleri
alınarak nihai hale getirilecektir.
2025 yılına kadar tüm havzaların etüt çalışmalarının tamamlanması planlanmakta
olup bu kapsamda, 2021 yılı içerinde 7 havza için (Dicle, Çoruh, Seyhan, Ceyhan, Asi,
Sakarya, Meriç-Ergene Havzaları) hidrojeolojik etüt başlayacaktır. Etüt kapsamında
yeraltı suyu miktar ve durumu ortaya konularak geleceğe yönelik su bütçesi tahminleri
yapılacak, ilgili yönetmelik kapsamında yeraltı suyu kütlelerine yönelik çalışmalar ile
tamamlanacaktır.
Su Kalitesi İzleme Çalışmaları
SYGM Tarafından yapılan Çalışmalar:
Otomatik Ölçüm İstasyonlarının Kurulması Projesi
SYGM tarafından yürütülen Proje kapsamında; pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik,
çözünmüş oksijen, renk ve toplam organik karbon parametrelerinin anlık olarak ölçülmesi
maksadıyla, Ergene-Meriç havzasına 5 adet gerçek zamanlı (on-line) ölçüm istasyonu
kurulmuştur. Anlık veriler düzenli olarak takip edilmektedir. Söz konusu istasyonlar
işletilmek üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
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Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Projesi
SYGM tarafından yürütülen “Havza İzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi
Projesi” kapsamında Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’nin (2000/60/EC) 8. Maddesi ve Ek5’ine uygun olarak havzalardaki nehir, göl, geçiş ve kıyı sularında fiziko-kimyasal,
kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite parametrelerinin izlenmesi ve elde edilen
verilerin değerlendirilerek su kalitesinin mevcut durumunun belirlenmesi hedeflenmiştir.
Bu çerçevede ilk beş havzada (Ergene, Akarçay, Gediz, Susurluk ve Sakarya
Havzaları) 2012-2013 yılları arasında, ikinci 5 havzada (Kızılırmak, Marmara, Antalya,
Küçük Menderes ve Konya Kapalı Havzaları) ise 2013-2014 yılları arasında bir yıllık
süre ile mevsimsel olarak (yılda 4 kez) su kalitesi izleme çalışmaları yürütülmüş olup,
havza kirlilik haritaları oluşturularak havzanın mevcut su kalitesi durumu ortaya
konmuştur.
Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme konulu AB Projesi
SYGM tarafından yürütülen Su Kalitesi İzleme Konusunda Kapasite Geliştirme
Konulu AB Projesi 2011-2015 yılları arasında yürütülmüş olup,

projenin amacı

Türkiye’de Su Çerçeve Direktifinin izleme ile ilgili Madde 8 ve Ek-5 hükümlerinin
uygulanması konusunda yasal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ulusal İzleme
Ağının kurulması amacıyla altyapı oluşturulmasıdır. Söz konusu proje Eşleştirme, Teknik
Yardım ve Malzeme Temini bileşenleri altında yürütülmüştür.
Eşleştirme Bileşeni kapsamında projenin altı pilot havzası için (Sakarya, Büyük
Menderes, Susurluk, Meriç-Ergene, Akarçay ve Konya) su kütleleri, tipleri, izleme
noktaları ve izlenecek paremetreler belirlenerek Havza İzleme Programları hazırlanmış,
proje paydaş kurumlarının SÇD’ye göre izleme konusunda kapasiteleri geliştirilmiş ve
özellikle Ülkemizde daha evvel yapılmayan biyolojik ve hidromorfolojik izleme
konusunda altyapı oluşması sağlanmıştır.
Teknik Yardım Bileşeni kapsamında Büyük Menderes Havzasındaki nehir, göl,
kıyı ve geçiş sularında Su Çerçeve Direktifi ile uyumlu bir şekilde biyolojik,
hidromorfolojik, fiziko-kimyasal ve kimyasal parametreleri içerecek şekilde 1 yıllık
izleme çalışması gerçekleştirilmiş ve havzanın ekolojik ve kimyasal durumu
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belirlenmiştir. Proje kapsamında çok sayıda teorik, uygulamalı arazi ve laboratuvar
eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Malzeme temini bileşeni kapsamında Bakanlığımıza su kalitesi izleme konusunda
ihtiyaç duyulan 1 Adet GC/MS/MS, 1 Adet LC/MS/MS, 4 Adet Gerçek Zamanlı İzleme
(on-line) Sistemi, Gerçek Zamanlı İzleme (on-line) Sistemi Yazılımı ve 1 Adet
Taşınabilir İzleme Probu temin edilmiştir. Laboratuvar cihazları DSİ TAKK
Laboratuvarlarına kurulmuş olup 4 adet online izleme istasyonu ise Büyük Menderes
Havzasına kurulmuştur.
Yayılı ve/veya Noktasal Kaynaklı Baskılar Neticesinde Oluşan Kirleticilerin Yeraltı
Suyuna Geçme Durumlarının Tespit Edilmesi Maksadıyla Bir Metodoloji
Oluşturulması ve Öncelikli Havzalarda Uygulanması Projesi
SYGM tarafından yürütülen Yayılı ve/veya Noktasal Kaynaklı Baskılar
Neticesinde Oluşan Kirleticilerin Yeraltı Suyuna Geçme Durumlarının Tespit Edilmesi
Maksadıyla Bir Metodoloji Oluşturulması ve Öncelikli Havzalarda Uygulanması Projesi
28.04.2015 tarihinde başlatılmış ve Ağustos 2015 itibariyle tamamlanmıştır.
Proje ile belirli kirleticiler, öncelikli maddeler ve bitki koruma ürünlerinden
faydalanılarak yeraltı suyu kalite izleme çalışmalarında esas alınacak kirleticilerin
belirlenmesi için bir metodoloji ortaya konmuş ve bu metodoloji kullanılarak yeraltı
suyuna geçme potansiyeli yüksek olan kimyasallar belirlenmiştir. Bu çerçevede, Büyük
Menderes, Konya Kapalı, Sakarya, Susurluk, Akarçay, Meriç-Ergene, Küçük Menderes,
Gediz ve Kızılırmak Havzaları YAS izleme Programları için parametre listesi
oluşturulmuştur.
Proje ile geliştirilen metodolojiden faydalanılarak 16 havza için yeraltı suyunda
izlenmesi gereken parametre listeleri oluşturulmuştur.
Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi
SYGM tarafından yürütülen Ülkemize özgü sucul flora ve fauna listelerinin
oluşturulması ve bu listelerle uyumlu olarak ülkemiz şartlarına uygun biyolojik metrik ve
indekslerin geliştirilmesi maksadıyla Mart 2014 – Eylül 2016 tarihleri arasında yürütülen
“Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” ile
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sekiz pilot havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası,
Aras Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası,
Sakarya Havzası) bir yıllık izleme çalışmaları yürütülmüş ve izleme çalışmaları sonuçları
ve envanter çalışması neticesinde ülkemize özgü biyolojik indeksleri, referans durum
kriterlerini ve sınıf sınır değerlerini içerecek şekilde Ekolojik Değerlendirme Sisteminin
kurulması için altyapı oluşturulmuştur. Proje kapsamında her bir biyolojik kalite bileşeni
için ekolojik kalite oranını hesaplamaya yönelik ülkemize uygun indeksler
geliştirilmiş/önerilmiş, indeks kılavuz dokümanları hazırlanmış ve indekslerin
hesaplanmasına yönelik bir masaüstü yazılımı oluşturulmuştur.
Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi
SYGM tarafından yürütülen Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması
Projesi (2016-2020) ile ülkemizin 25 havzasındaki referans izleme ağının oluşturulması
hedeflenmiştir. Ayrıca projede ülkemiz geçiş suyu kütlelerinin belirlenmesi çalışmaları
da yürütülmüştür.
Proje kapsamında Ülkemizin 25 havzasında nehir, göl, kıyı ve geçiş sularında her
bir biyolojik kalite bileşeni (bentik makroomurgasız, fitoplankton, fitobentoz, balık,
makrofit, makroalg ve angiosperm) için tipe özgü yeterli sayıda referans alan belirlenmiş
ve belirlenen referans alanlarda izleme çalışmaları yürütülerek elde edilen sonuçlara göre
nihai referans izleme noktaları seçilmiş ve Ülkemiz için referans izleme ağı
oluşturulmuştur.
Proje kapsamında Ülkemiz 25 havzasında belirlenen 1065 noktada üç dönem
biyolojik, hidromorfolojik, kimyasal izleme çalışmaları yürütülerek 853 adet su
kütlesinin referans özellik gösterdiği belirlenmiştir. 25 havzada 1065 noktanın üç dönem
izleme sonuçlarına göre biyolojik, hidromorfolojik, kimyasal, ekolojik ve trofik
durumları ortaya konulmuştur. 25 havzada her bir biyolojik kalite bileşeni için Referans
İzleme Ağı ve Referans İzleme Programları oluşturulmuştur. İlk defa geçiş suyu kütle
belirleme çalışması yürütülmüştür ve 28 göl, 14 nehir ve göl, 61 ise nehir formunda
toplam 103 adet geçiş suyu kütlesi belirlenmiştir. Biyolojik kalite bileşeni canlılar için
toplam 5299 tür teşhis edilmiştir. 5299 türden bir yeni tür Dünyada ilk kez tespit edilmiş,
604 tür ise Ülkemiz için yeni kayıt niteliğindedir. Tüm biyolojik kalite bileşenleri için 25
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havzada örneklenen her bir tür fotoğrafları, ekolojik özellikleri ve tespit edildiği
havzaların yer aldığı Tür Atlasları hazırlanmıştır,
Bunlara ilaveten Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülen aşağıdaki Projeler kapsamında da ulusal ve uluslararası mevzuata uyumlu
izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir:


Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin
Belirlenmesi Projesi 2012-2015



Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik
Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması Projesi
2013-2018 (Büyük Menderes Havzası)



4 Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 2014-2018 (MeriçErgene, Susurluk, Büyük Menderes, Konya havzaları)



Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi ve Su Kalitesinin
İyileştirilmesi Projesi 2016-2018 ( 11 havza)



Gediz Nehir Havzası Yönetim Planının Hazırlanması Projesi 2016-2018



Küçük Menderes Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 2017-2019



Kuzey Ege Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 2017-2019



Burdur Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesi 2017-2019



İzleme Programlarına uyumlu DSİ İzleme Projeleri (Akarçay, Yeşilırmak Batı
Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Marmara, Antalya, Batı Karadeniz ve
Kızılırmak havzaları)

Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması, Tipoloji, Kütle ve Risk Çalışmalarının
Yapılarak İzleme Programlarının Hazırlanması Projesi
SYGM tarafından yürütülen Havza bazında yönetimin ilk koşulu temel yönetim
birimi olan su kütlelerinin belirlenerek temsil edici ve etkili Havza İzleme Programlarının
oluşturulmasıdır. Bu amaca hizmet gayesi ile; “Su Kaynaklarının Sayısallaştırılması;
Tipoloji, Kütle ve Risk Çalışmalarının Yapılarak İzleme Programlarının Hazırlanması
Projesi” yürütülmektedir. 14.12.2017 tarihinde başlayan ve Kasım 2021 tarihi itibariyle
tamamlanması planlanan proje kapsamında, ülkemizdeki tüm yerüstü su kaynakları
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yüksek hassasiyetle sayısallaştırılmış, tipoloji ve kütle belirleme çalışmalarına altlık teşkil
etmesi maksadıyla ülke genelinde yaklaşık 20.000 nehir ve göl örnekleme noktasında
izleme çalışması gerçekleştirilmiş, yerüstü su tipleri ve yerüstü kütleleri belirlenmiştir.
Ayrıca 25 havzadaki tüm noktasal, yayılı, hidromorfolojik baskılar ve su çekim
noktalarına ilişkin bilgiler proje kapsamında sayısallaştırılarak güncellenmiş ve
haritalandırılmıştır. Yürütülen tüm bu çalışmalar neticesinde üretilen bilgiler ile 25
havzada gerçekleştirilmiş olan Havza Paydaş Toplantıları çıktıları ışığında havza izleme
programları güncellenecektir.
Böylelikle, tüm kurum/kuruluşların çalışma ve projelerinde kullanılabilecek
nitelikte, güvenilir ve güncel bir veri altlığı oluşturularak Ülkemiz su kaynaklarının etkin
yönetiminde çok önemli bir adım atılmış olacaktır.
DSİ Genel Müdürlüğü Tarafından Yapılan Çalışmalar:
DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Daire Başkanlığı ve
DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından, geçmişten günümüze ova, alt havza ve havza bazlı
olmak üzere yeraltı suyu potansiyelinin ve kalitesinin ortaya konulması amacıyla değişik
ölçeklerde çok sayıda hidrojeolojik etüt çalışması gerçekleştirilmiştir. Etüt çalışmaları
kapsamında, yeraltı suyu kalitesinin mevcut durumunu ortaya koymak ve muhtemel
değişimleri öngörebilmek amacıyla su kalitesi örnekleme çalışmaları yapılmaktadır.
Hidrojeolojik etüt çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen su kalitesi çalışmalarında,
izleme noktaları ve parametrelerinin seçimi, hidrojeolojik faktörler ile akifer üzerindeki
baskı ve etkilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Suyun kullanım amacına göre genel
olarak, içme suyu ve sulama suyu sağlayan kuyu ve kaynaklardan numune alınarak; pH,
elektriksel iletkenlik (EC), toplam çözünmüş katılar (TDS), katyonlar (Ca, Mg, Na, K)
anyonlar (CO3, HCO3, Cl, SO4), azotlu bileşikler (NO2, NO3, NH4 vb.), bor ve ağır
metaller (As, Cd, Fe, Cu, Co vb.) gibi parametrelerin analizleri gerçekleştirilmektedir.
Buradaki bazı parametrelerden de Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAO), Bakiye Sodyum
Karbonat (BSK), Çözünebilir Sodyum Yüzdesi (ÇSY) ve Tuzluluk-Alkalilik sınıfı gibi
parametreler hesaplanmaktadır. İzlemeler genellikle sulama dönemi öncesi olarak Nisan
ve Mayıs aylarında (mevsim başı) ve sulama dönemi sonrası olarak Ekim ve Kasım
aylarında (mevsim sonu) olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. İçme suyu temini söz
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konusu ise TS-266 standardında yer alan fiziksel ve kimyasal parametreler dikkate
alınmaktadır. Çalışma sahasında, hidrojeokimyasal yorumlama yapabilmek ve suların
kimyasal fasiyesini belirleyebilmek amacıyla da Wilcox, ABD Tuzluluk, Schoeller, Piper
vb. diyagramlar hazırlanarak hidrojeolojik etüt raporlarında sunulmaktadır.
Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere sürecinde, yeraltı suyu yönetimini Avrupa
Birliği müktesebatına uygun çerçevede gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda
hazırlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik” ile Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) ve Yeraltı Suyu
Direktifi’nin (2006/118/EC) gerektirdiği mevzuat eksikliği büyük oranda giderilmiştir.
Yönetmelik ile kalite izlemeleri, gözetimsel ve operasyonel olmak üzere iki şekilde
tanımlanmaktadır. Gözetimsel izleme, yeraltı suyu kütlelerinde genel durumun tespit
edilmesi ve YAS kütlelerindeki kirlilik hakkında genel bir bilgi sağlamak amacıyla
gerçekleştirilmektedir. Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında Yönetmelik ile gözetimsel izleme kapsamında YAS kütlesini temsil eden tüm
izleme noktalarında asgari olarak oksijen içeriği, pH, elektriksel iletkenlik, nitrat ve
amonyum parametrelerinin izlenmesi zorunludur. Operasyonel izleme kapsamında ise,
risk altında olduğu tespit edilen kütleler için daha detaylı bir izleme programı
oluşturularak, bu kütlelerin kimyasal durumlarının belirlenmesi, uzun dönemli kirlilik
artış eğiliminin tespiti ve tedbirler programının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlarıyla
izleme gerçekleştirilmektedir. Operasyonel izleme kapsamında izlenecek parametreler
yeraltı suyu kütlesi üzerindeki baskı ve etkiler dikkate alınarak belirlenmektedir. Baskı
ve etkilerin yoğunluğuna paralel olarak izleme parametre sayısı ve izleme sıklığı
artmaktadır. Genel kalite parametreleri, iyonlar, metaller, besin elementleri, pestisitler,
hidrokarbonlar vb. parametre gruplarıyla birlikte, izleme yapılan parametre sayısı 300’e
kadar ulaşabilmektedir.
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle ülkemizde yeraltı suyu yönetimi konusunda
pek çok yeni kavram ortaya çıkmıştır. SÇD’den Türk mevzuatına aktarılan yeraltı suyu
kütlesi, gözetimsel izleme, operasyonel izleme, eşik değer, doğal arka plan seviyeleri vb.
gibi kavramların önceki mevzuatta yer almaması ve hidrojeolojik etüt çalışmaları vb.
çalışmalarda kullanılmaması nedeniyle, bu kavramlara uyum sorunları ortaya çıkmıştır.
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Bununla birlikte, yeraltı suyu kütlelerinin belirlenmesi, izleme programlarının
oluşturulması, eşik değerlerin belirlenmesi gibi konularda Avrupa Birliği tarafından
belirlenmiş net prosedür ve metodolojiler bulunmaması nedeniyle de mevzuatın
uygulanması konusunda güçlükler gündeme gelmiştir. Üye ülkeler, kendi ülkelerinde
mevcut jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, iklim koşulları, baskı ve etkiler vb.
faktörlerden yola çıkarak kendilerine en uygun yöntemi oluşturmaktadırlar. Ülkeler
arasındaki bu farklılıklardan kaynaklı pek çok farklı yaklaşım ortaya çıkmakta ve bu
yaklaşımlar Ortak Uygulama Stratejisi rehber dokümanlarında paylaşılmaktadır. Benzer
şekilde, ülkemizde mevcut 25 nehir havzasının her birinin birbirinden farklı hidrojeolojik
özelliklere sahip olması nedeniyle, her havza için farklı yaklaşımların geliştirilmesi
ihtiyacı doğmaktadır. Bu amaçla, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı
Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi, uygulama adımlarının
belirlenmesi, SÇD uyum konusunda yaşanan güçlüklerin aşılması ve kurumsal
kapasitelerin geliştirilmesi amacıyla SYGM ve DSİ Genel Müdürlüğü paydaşlığında
ulusal ve AB destekli projeler gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu projeler ile Gediz, Konya, Büyük Menderes, Meriç-Ergene, Susurluk,
Akarçay, Sakarya, Burdur, Batı Akdeniz, Yeşilırmak, Kuzey Ege ve Küçük Menderes
olmak üzere 12 havzada yeraltı suyu kütleleri belirlenmiş ve izleme ağları oluşturularak
miktar ve kalite izlemeleri gerçekleştirilmiştir. Proje bazlı yürütülen izleme çalışmalarına
ait çıktıların DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili DSİ Bölge Müdürlüklerince
değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemeler/revizyonların yapılmasının ardından yeraltı
suyu izlemelerine devam edilmesi planlanmaktadır. Gelinen aşamada Konya, MeriçErgene, Akarçay, Gediz, Burdur ve Batı Akdeniz havzalarında yönetmelik hükümleri
çerçevesinde düzenli olarak yeraltı suyu kalite izleme çalışmalarına devam edilmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi
Başkanlığınca yürütülen Hidrojeolojik Etüt çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen su
kalitesi örnekleme ve seviye ölçüm çalışmaları da mevzuat hükümlerine paralel olacak
şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Hidrojeolojik Etüt çalışmaları kapsamında
Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olarak gerçekleştirilen kalite ve miktar izleme
çalışmalarına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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Kızılırmak Havzası Yeraltı Suyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması
İşi kapsamında 210 adet yeraltı suyu kütlesi üzerinde 700 adet izleme noktasında
kalite ve miktar izlemeleri gerçekleştirilmektedir.



Marmara Havzası Yeraltı Suyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması
İşi kapsamında 98 adet yeraltı suyu kütlesi üzerinde 148 izleme noktasında kalite
ve miktar izleme çalışmaları yürütülmektedir.



Doğu Karadeniz Havzası Yeraltı Suyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu
Yapılması İşi kapsamında 101 adet yeraltı suyu kütlesi üzerinde 135 izleme
noktasında kalite ve miktar izleme çalışmaları yürütülmektedir.



Batı Karadeniz Havzası Yeraltı Suyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu
Yapılması İşi kapsamında 66 adet yeraltı suyu kütlesi üzerinde 159 izleme
noktasında kalite ve miktar izleme çalışmaları yürütülmektedir.



Antalya Havzası Yeraltı Suyu Planlama (Hidrojeolojik Etüt) Raporu Yapılması
İşi: İhale kapsamında 54 adet yeraltı suyu kütlesi üzerinde 212 izleme noktasında
kalite izleme çalışmaları yürütülmektedir.
İzin, Denetim ve Yaptırım

Suyun havza ölçeğinde yönetiminde izin, denetim ve yaptırım hususlarını:
- Suyun kullanımı
- Kullanılmış suların arıtımı/yeniden kullanımı
esasları çerçevesinde ele almak mümkündür.
Bu kapsamda; suyun kullanımı hususunda, halihazırda yerüstü ve yeraltı suyu
tahsisleri genel olarak DSİ tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerüstü sularının
kullanımında “İçme Suyu Eylem Planı” kapsamında, 81 ilin içme suyu ihtiyacı için uzun
vadeli projeksiyonlar yapılmıştır. Her bir içme suyu barajı ile ilgili özel hükümler
belirlenmekte ve içme suyu havzalarının korunması ile ilgili modelleme çalışmalarına
dayalı bilimsel sonuçlara ulaşılmaktadır. İçme suyu sağlayan tüm kuyu ve kaynaklar İlgili
yönetmelik kapsamında korumaya alınmıştır.
Uygulamada “167 Sayılı Yeraltı Suları Kanunu ve Yeraltı Suları Teknik
Yönetmeliği” bulunmaktadır. Bu sayede yeraltı suyu kütlelerinin emniyetli verim
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oranında tahsislerinin artırılması veya düşürülmesi için kanuni dayanak mevcuttur.
Herhangi bir kütlede yeraltı suyu rezervi tespit edildiğinde, işletme sahaları Bakanlık
Oluru ilan edilmektedir. Mevcut durumda içme suyu sağlanan kuyu ve kaynaklar koruma
alanı olarak belirlenmekte ve koruma altına alınmaktadır. Diğer taraftan YAS seviye
izlemelerinde teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve uygulamaya alınmaktadır. Konya
Kapalı Havzası’nda mevcut olan otomatik seviye, sıcaklık, iletkenlik ölçümleri buna bir
örnektir. Halihazırda ülke genelinde toplam 186 kuyuda otomatik seviye sistemi
mevcuttur.
Atıksuların arıtılması ile ilgili; izin/denetim prosedürleri ise halihazırda aşağıda
belirlenen yönetmelikler çerçevesinde sürdürülmektedir.
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği: Ülkemizde bütüncül yaklaşım stratejisi
çerçevesinde tek bir çevre izni uygulaması 01 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe giren
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile
başlamıştır. 01 Kasım 2014 tarihinde ise “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” yürürlüğe
geçmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken
çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve
yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının
sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle
uyumlu

bir

şekilde

gerçekleştirmek

üzere

gerekli

olan

hukuki

ve

teknik

esasları belirlemektir. Yönetmelik, su ortamlarının kalite sınıflandırmaları ve kullanım
amaçlarını, su kalitesinin korunmasına ilişkin planlama esasları ve yasaklarını, atıksuların
boşaltım ilkelerini ve boşaltım izni esaslarını, atıksu altyapı tesisleri ile ilgili esasları ve
su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme ve denetleme usul ve esaslarını
kapsar. Yönetmelik ile ilgili revizyon çalışmaları devam etmektedir.
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği: Bu Yönetmeliğin amacı yerüstü suları ile kıyı ve
geçiş sularının biyolojik, kimyasal, fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalitelerinin
belirlenmesi, sınıflandırılması, su kalitesinin ve miktarının izlenmesi, bu suların kullanım
maksatlarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde koruma kullanma
dengesi de gözetilerek ortaya konulması, korunması ve iyi su durumuna ulaşılması için
alınacak tedbirlere yönelik usul ve esasların belirlenmesidir. Bu Yönetmelik, açık deniz
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haricindeki bütün yerüstü suları ile kıyı ve geçiş sularını kapsar. 16/06/2021 tarihinde
yönetmelikte revizyon gerçekleştirilmiştir.
Çevre Denetimi Yönetmeliği: Yönetmeliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu kapsamında çevrenin korunması için tesis veya faaliyetlere
gerçekleştirilecek denetimlere, denetim yapacak personelin niteliklerine, ihlallerin
tespitine ve idari yaptırım uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır
ekonomik bölgeler dâhil tüm kara alanlarında, ülkenin egemenlik alanlarındaki
denizlerde ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki alanlarında ve bunlarla bağlantılı
sularda, tabii veya suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda 2872 sayılı Çevre Kanunu
uyarınca yapılacak çevre denetimlerine ve uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin usul ve
esaslar ile yürütülecek iş ve işlemleri, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına
Dair Kanun uyarınca Bakanlığın görev ve yetkileri kapsamında kalan denetimlere ilişkin
usul ve esaslar ile yürütülecek iş ve işlemleri, çevre denetçisinin niteliklerini, faaliyet
veya tesis sahiplerinin yükümlülüklerini, denetim ile ilgili birimlerin görev ve yetkisini
vb. hususları düzenlemektedir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi: Çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) süreci, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek
olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya
da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen
yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin
uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsamaktadır.
Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve
teknik usul ve esasları düzenlemektir.
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği: Bu Yönetmeliğin amacı; çevrenin
korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, çevre üzerinde
önemli etkiler yapması beklenen plan/programların hazırlanması ve onayı sürecine
çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlendirme
sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.
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Çevre Şehircilik Bakanlığı ve ilgili taşra teşkilatı halihazırda belirtilen
izin/denetim çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre kanunu açısından ilgili cezalar caydırıcı
niteliktedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ise çevre izin lisans uygulamasının
iyileştirilmesi, ÇED kapasitesinin güçlendirilmesi ve Çevre denetim kapasitesinin
arttırılarak denetim kontrol listelerinin revizyonu ile çalışmalar devam etmektedir.
Bunun dışında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm havzaları kapsayacak
nehir havza yönetim planları, içme suyu havzalarında özel hüküm çalışmaları, havza bazlı
kullanılmış suların geri kullanımına ilişkin çalışmalar, AAT çıkış sularının arıtılıp sulama
suyu olarak kullanılması çalışmaları, sulamadan dönen suların yeniden kullanımı
çalışmaları devam etmektedir. Su kaynaklarında en önemli ve tehlikeli yayılı kirlilik
kaynaklarından biri olan pestisitlerin su kütlelerine taşınımı ile ilgili ilgili Bitki Koruma
Ürünleri satışında karekod uygulanmasına geçişi gerçekleştirilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tesis ve faaliyetlerin çevre mevzuatında
belirtilen usul ve esaslara ve verilen izne uygun olarak işletilip işletilmediğinin kontrolü
için denetimler ve izleme çalışmaları yapılmaktadır. Denetimler, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. 62 ilde bu denetimler, “Entegre Risk
Değerlendirme Yöntemi" ile planlanmaktadır. Risk değerlendirmesi yapılırken tesisin
türü, atıksu deşarjı, atık yönetimi, hava emisyonu vb. çevresel kriterlerin ile tesisin
geçmişteki uygunluk durumu, çevre yönetim sistemi olması vb. işletmeci performans
kriterleri de kullanılmaktadır. Söz konusu kriterler e-denetim sistemi bünyesindeki risk
değerlendirme modülüne girilmekte ve sistem tarafından yapılan puanlama kapsamında
çevreye kirletici etkileri yüksek olan tesislerin daha sık denetlenmesi sağlanmaktadır.
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Şekil 18 Entegre Risk Değerlendirme Yönteminin Uygulandığı İller
Çevre mevzuatı kapsamında yıllara göre yapılan denetimlerin sayısı ve verilen
para cezalarının değişimi Şekil 19’da verilmektedir.

Şekil 19 Denetim Sayıları ve Para Cezalarının Yıllara Göre Değişimi
Ülke genelinde 5.000 m3/gün ve üzeri kapasiteli atıksu arıtma tesislerinin çıkış
suları 315 adet sürekli atıksu izleme istasyonu (SAİS) ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca 7/24 izlenmektedir. Ayrıca Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme (DENİZ) çalışmaları kapsamında tüm denizlerimizde 423 istasyonda kalite durumu
izlenmektedir.
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Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı (EKİP) kapsamında Ergene, Küçük
Menderes, Gediz, Kuzey Ege, Sakarya ve Susurluk Havzalarında 2014 yılından bu yana
izleme çalışmaları yapılmaktadır. Program ile yoğun evsel ve endüstriyel kirleticilerin
baskısı altında bulunan havzalarda, alıcı ortamda su izleme çalışmalarının yapılarak sıcak
noktaların belirlenmesi ve havza bazında kirliliğin önlenmesine yönelik gerekli
önlemlerin alınmasına veri sağlanması amaçlanmıştır. Havzalarda dönemsel numuneler
alınıp, analizleri mobil su ve atık su laboratuvarında ve Çevre Referans Laboratuvarında
(ÇRL) yapılmaktadır. Düzenli yürütülen izlemelerden elde edilen tespitler sonucu 20172019 yılında program geliştirilerek sıcak noktalarda ve havzada yer alan tüm Sürekli
Atıksu İzleme Sistemlerinde (SAİS) izleme çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu tesislerin
arıtma indeksi belirlenmiş, arıtma karnelerine altlık oluşturulmuştur. 2018 yılında mevcut
havzalara ilave olarak Kahramanmaraş Aksu Çayı da eklenmiştir. EKİP verilerinden
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimleri, özellikle havza eylem planları veya
kirliliğin önlenmesine yönelik projelerde, mevzuat çalışmalarında havza bazlı limitlere
yön verirken yararlanmaktadır.
Avrupa Birliği Süreci
Ülkemiz, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan AB devlet ve
hükümet başkanları zirvesinde AB’ye aday ülke olarak ilan edilmiştir. Üyelik
müzakereleri 2005 yılında başlamış olup, “Çevre ve İklim Değişikliği Faslı” 2009 yılında
müzakerelere açılmıştır. Söz konusu faslın kapanış kriterleri arasında mevzuat
uyumlaştırma çalışmalarının yapılması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanması
bulunmaktadır.
Avrupa Birliği’nde su kaynaklarının korunması ve yönetimine ilişkin birçok
direktif yayımlanmış olmakla birlikte, 22 Aralık 2000 tarihinde yayımlanan, yerüstü ve
yeraltı sularında su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve tüm su kütlelerinde iyi su
durumuna ulaşılmasını hedefleyen ve havza esaslı yönetimi benimseyen 2000/60/EC
sayılı Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD) bu direktifler arasında en kapsamlı
ve en önemlisi olarak kabul edilmektedir. Su Çerçeve Direktifi'nin ülkemiz mevzuatına
uyumlaştırılmasına 2004 yılında başlanmış olup, uyumlaştırma çalışmaları kapsamında
birçok yönetmelik yayımlanmış, plan, proje yürütülmüştür (SAĞLAM, 2014)
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Bu kapsamda Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2009-2013 yılları
arasında ülkemizde bulunan 25 Havzanın su kaynaklarının miktarının belirlenmesi, su
kaynakları üzerindeki mevcut baskı ve etkilerin tespit edilmesi ve söz konusu baskılara
yönelik havzalarda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 25 havza için
Havza Koruma Eylem Planları hazırlanmıştır.
Çevre ve İklim Değişikliği Faslı kapanış kriterleri arasında yer alan Nehir Havza
Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmaları Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmekte olup mevcut durumda 2021 yılı itibariyle; toplamda 8 havzada (Gediz,
Meriç-Ergene, Büyük Menderes, Konya, Susurluk, Küçük Menderes, Kuzey Ege ve
Burdur Havzaları) Nehir Havza Yönetim Planı çalışmaları tamamlanmış olup, Planlar Su
Yönetimi Koordinasyon Kurulu (SYKK) tarafından onaylanarak, yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Nehir Havza Yönetim Planları kapsamında belirlenmiş olan tedbirlerin
sorumlu kurumlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalarının takibi Havza Yönetim
Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulları marifeti ile yapılmaktadır.
2017 yılında başlayan “3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim Planı kapsamında
Ekonomik Analiz ve Su Verimliliği Çalışmaları için Teknik Yardım Projesi” ile Akarçay,
Batı Akdeniz ve Yeşilırmak Havzaları için nehir havza yönetim planı hazırlanması
çalışmaları tamamlanmış olup, gerçekleştirilecek ilk Su Yönetimi Koordinasyon
Kurulu’nda onaya sunulacaktır.
2021 yılında; Ulusal bütçeli “Sakarya Havzası Nehir Havza Yönetim Planı
Hazırlanması Projesi” ile Sakarya Havzası için, Avrupa Birliği IPA fonu kapsamında
desteklenen “6 Havzada Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Projesi” ile
Marmara, Antalya, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Kızılırmak
havzaları için nehir havza yönetim planı hazırlanması çalışmalarına başlanılmıştır.
Yine 2021 yılında çalışmalara başlanılması planlanan Ceyhan Havzası Nehir
Havza Yönetim Planı hazırlanması projesine ilişkin ihale süreci ise devam etmektedir.
SÇD dışında Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi, Yeraltı Suları Direktifi, Yüzme
Suları Direktifi, Nitrat Direktifi, Taşkın Direktifi gibi AB Direktiflerinin yasal mevzuata
uyumlaştırılmasına ilişkin birçok çalışma yürütülmüş olup, çalışmalara devam
edilmektedir.
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Nehir Havza Yönetim Planları
SÇD’ye göre, yerüstü ve yeraltı sularında iyi durum hedefinin sağlanmasının bir
gereği olarak; üye ülkelerin kendi sınırları içerisinde yer alan her nehir havza bölgesi için
Nehir Havza Yönetim Planlarını Hazırlaması ve Avrupa Birliği Komisyonuna
raporlaması gerekmektedir. Plan, 6 yılda bir güncellenmelidir.
Söz konusu planlarla öncelikle nehir havzalarında mevcut durum analizi
yapılmaktadır. Havzanın konumu, coğrafi özellikleri, su kaynakları durumu, jeolojisi,
meteorolojik bilgileri, tarım, hayvancılık ve sanayi durumu ile havzanın sosyo-ekonomik
özellikleri analiz edilmektedir. İnsani faaliyetlerin su kaynakları üzerindeki baskıları ve
bu baskıların su kaynakları üzerindeki etkisi ile ilgili mevcut durum tespiti yapılmaktadır.
Bir sonraki adımda, insan faaliyetlerinin yerüstü ve yeraltı sularının durumu
üzerindeki etkileri değerlendirilerek havzada su yönetimine ilişkin önemli sorunlar ortaya
konulmaktadır. Bu aşamada, yapılan mevcut durum analizi çalışması sonucunda elde
edilen bulguların yanı sıra, havzada yer alan su kullanıcılarının da görüşleri alınmaktadır.
Havzaların su yönetimiyle ilgili önemli sorunları tespit edildikten sonra bu
sorunların havzada meydana getirdiği etkilerin ortaya konulması maksadıyla izleme
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu aşamada, fiziko-kimyasal parametrelerin yanı sıra,
sucul türler ile insanlar için tehlikeli ve kanserojen etkileri olan mikro kirleticiler de
izlenmektedir.

Ayrıca

biyolojik

ve

hidromorfolojik

izleme

çalışmaları

da

gerçekleştirilmekte ve tüm bu izleme çalışmalarının sonuçları değerlendirilerek havzanın
su kalitesi ve miktarı ile ilgili durum tespiti yapılmaktadır.
Su kaynaklarında ulaşılması gereken hedeflerin ortaya konulmasının akabinde, bu
hedeflere ulaşılması maksadıyla alınması gereken tedbirler, ekonomik analiz ve
modelleme çalışmaları ile belirlenmektedir. Ekonomik analizlere göre 6 yıllık uygulama
döneminde gerçekleştirilebileceği belirlenen tedbirlerin, uygulayıcı kurumların ve
uygulama periyotlarının da yer aldığı tedbirler programı oluşturulmaktadır. Yapılan tüm
çalışmaların özetini içerecek şekilde Taslak Nehir Havza Yönetim Planı hazırlanır ve
paydaşların görüşleri alınarak söz konusu plan nihai hale getirilir. Yetkili makamca
onaylanan planın uygulama safhasına geçilir.
Söz konusu planlar kapsamında alınan başlıca tedbirler aşağıda verilmektedir:
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Kentsel ve endüstriyel atıksuların uygun şekilde bertarafının sağlanması; bu
kapsamda yeni kentsel AAT yapımı, mevcut kentsel AAT’lerde gerekli
revizyon ve bakım onarım çalışmalarının yapılması, sanayi tesisleri tarafından
mevut en iyi tekniklerin uygulanması,



Düzensiz döküm sahalarının rehabilitasyonu, atık işleme tesislerinin (ön işlem
ve düzenli depolama tesislerinin) yapılması ve aktarma istasyonlarının inşası



İyi tarım uygulama kodlarının uygulanması; bu kapsamda, teraslama, pestisit
yönetimi, bitkisel bariyer, ürün rotasyonu, yeşil kuşak ve hayvan gübresi
yönetimine yönelik tedbirlerin alınması,



Madencilik sahalarında kuşaklama kanalı ve atık barajlarının yapılması,



Barajlara yönelik balık geçitlerinin inşası ve cansuyu bırakılması,



Akaryakıt istasyonlarında yağ tutucu ünitelerin kurulması,



Balık çiftliklerinde iyi yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılması,



İstilacı türlerle mücadele edilmesi,



Baskıların net belirlenemediği bölgelerde araştırmacı izleme ağlarının
yaygınlaştırılması,



Yeraltı sularından aşırı çekimlerin engellenmesine yönelik kaçak kuyuların
tespiti, kapatılması ve yeraltı suyu kuyularında sayaçlı ölçüm sistemlerinin
kullanılması,



Jeotermal kuyulara yönelik reenjeksiyon tedbirinin alınması ve kuyulara sayaç
takılması.

Ülkemizde hali hazırda 25 nehir havzasının 8‘inde (Meriç-Ergene, Konya, Büyük
Menderes, Susurluk, Gediz, Kuzey Ege, Küçük Menderes ve Burdur Göller Havzaları)
Nehir Havzası Yönetim Planları hazırlanmış ve 28 Mayıs 2019 ve 17 Kasım 2020
tarihlerinde yapılan toplantılarda, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu tarafından
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 3 havzada (Batı Akdeniz, Yeşilırmak ve Akarçay
Havzaları) Nehir Havza Yönetim Planlarının hazırlanması çalışmaları ise tamamlanmış
olup söz konusu planlar Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nda onaylandıktan sonra
yürürlüğe girecektir.
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Yürürlüğe giren ve çalışmaları tamamlanan söz konusu 11 Nehir Havza Yönetim
Planı kapsamında toplam 18257 adet tedbir belirlenmiş olup, bahse konu tedbirlere ait
yatırım maliyeti 40,4 milyar TL’dir.
Sosyo-ekonomik Analiz Çalışmaları
SÇD yeraltı ve yerüstü sularını, bunlara bağlı ekosistemleri, doğal coğrafi ve
hidrolojik birimler hâlinde korumayı hedeflemektedir. Bu açıdan ekonomik analiz entegre
su kaynakları yönetimi kapsamında kullanılan bir karar destek aracıdır. Ekonomik analiz
su planlama çalışmalarına ekonomik hususları da dâhil etmek amacıyla yeterli veri
sağlamayı ve sosyo-ekonomik kalkınmayı su kaynaklarının korunması ve durumlarının
iyileştirilmesine uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Arz halinde su ve suyla ilgili ekosistemlerde su çekimleri, su tutma alanları,
deşarjlar vb. gibi farklı su hizmetlerinin verilmesi söz konusu olmaktadır. Su üzerindeki
baskıların ekonomik kalkınma dinamikleri ile ilişkilendirilmesi su kullanımlarının
ekonomisinin değerlendirilmesi ile mümkün hale gelmektedir. Bu çerçevede, su
hizmetlerinin arz ve talep boyutunun, bu hizmetlerin verilmesinin oluşturduğu etkinin ve
hizmetlerin ekonomik açıdan ne kadar önemli olduğunun anlaşılması büyük önem arz
etmektedir. Su kullanımı kararlarının arkasındaki sebepler/su hizmetlerine olan talep
hakkında miktara ilişkin veriye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bağlamda, Su Çerçeve Direktifine göre nehir havzası yönetim plânlarının ilk
adımı olan karakterizasyonu çalışması adı altında Direktifin beşinci maddesinde bahsi
geçen ekonomik analiz raporunun hazırlanması gerekmekte olup, nehir havzası yönetim
plânları kapsamında söz konusu çalışmalar yürütülmektedir.
Sınıraşan Sular
Türkiye, hidrolojik özellikleri doğrultusunda 25 havzaya ayrılmış olup, bunlardan
Meriç, Fırat-Dicle, Çoruh, Aras ve Asi Nehir Havzaları sınıraşan havza konumundadır.
Havzalarda toplam yıllık ortalama akım 186 milyar m3 olup ülkemiz su potansiyelinin
yaklaşık yüzde 39’unu sınıraşan sular oluşturmaktadır. Türkiye’nin sınır oluşturan ve
sınır aşan suları sırasıyla; Asi Nehri, Fırat ve Dicle Nehirleri, Aras Nehri, Arpaçay, Çoruh
Nehri,

Meriç Nehri ve kollarıdır. Sınıraşan su havzaları içerisinde ülkemiz su
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potansiyelinin yüzde 28,4’üne, sulanabilir arazi varlığının yaklaşık yüzde 25’ine sahip
olan Fırat ve Dicle Havzası özel öneme sahip olup ülkemiz ile havzada kıyıdaş ülke
konumundaki Suriye ve Irak arasındaki ilişkilerin seyrinde önemli bir rol oynamaktadır.
Tek bir nehir halinde denize dökülen Fırat ve Dicle Nehirlerinin tek bir havza
oluşturmakta olup “İki nehir tek havza” ilkesi Türkiye için vazgeçilmez bir koşuldur. Bu
kapsamda iki nehrin toplam su potansiyelinin kıyıdaş üç ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaya
yeterli olduğu düşünülmekte olup söz konusu potansiyelin sürdürülebilir ve akılcı
yönetimi hem ülkemiz hem de kıyıdaş ülkeler için önem arz etmektedir.
Ülkemizin su kaynakları politikası, suyun ülkemizin ekonomik ve sosyal
kalkınması, su ve gıda güvenliği açısından önceliklerimiz, AB ile tam üyelik
müzakereleri, bölgesel gelişmeler göz önünde bulundurularak oluşturulmakta ve değişen
koşullara göre gözden geçirilmektedir. Türkiye, sınır aşan ve sınır oluşturan suları
politikalarında her zaman hakça ve makul kullanım ilkesine sadık kalmıştır ve gelecek
politikalarını da bu bağlamda tasarlamaktadır. Türkiye, sınıraşan suları kıyıdaş ülkeler
arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir işbirliği unsuru olarak görmektedir. Ülkemiz
sınıraşan sularla ilgili meselelere üçüncü taraflar dahil olmadan sadece kıyıdaş ülkeler
arasında çözüm aranması gerektiğini savunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, suların
hakça, akılcı ve optimum kullanımını, suyun yararlarının paylaşılmasını ve diğer kıyıdaş
ülkelere “ciddi zarar” verilmemesini savunmaktadır.
Türkiye, halihazırda AB’nin taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu (BM-AEK) Sınıraşan Suların ve Uluslararası Göllerin Kullanımı ve
Korunması Sözleşmesi (Helsinki Sözleşmesi - 1996), BM-AEK Sınıraşan Boyutta
Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi (Espoo Sözleşmesi - 1997) ve BM-AEK
Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çevresel Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve
Yargıya Başvuru Sözleşmesi (Aarhus Sözleşmesi - 2001)’ne taraf olmayıp, Ulusal
Programı’nda, bu anlaşmalara taraf olmayı tam üyelik ile birlikte değerlendireceğini
beyan etmiştir.

Türkiye, ayrıca 2014 yılında yürürlüğe giren BM Uluslararası Su

Yollarının Ulaşım Dışı Amaçlarla Kullanımı Sözleşmesine (1997) de taraf değildir.

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi

72

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ
ÇALIŞMA GRUBU

Sulak Alanlar
Sulak alanlar doğal ve insan kaynaklı etkenlerden gelen etkilere açık, binlerce
yılda oluşmuş yeryüzünün en hassas aynı zamanda da en karmaşık ilişkilerine sahip
dinamik ekosistemlerdir. Bulundukları bölgenin en alçak noktasında ya da en çukur
yerinde yer alırlar. Bu nedenle havzadaki her türlü faaliyetten etkilenirler. Ülkemizde,
sulak alan yönetim planları Ramsar Planlama Rehberi çerçevesinde yapılmakta ve
uygulanmaktadır.
Ülkemizde bulunan sulak alan tipleri: göller, haliçler, akarsu deltaları, kıyı
lagünleri, tatlı ve tuzlu su bataklıkları, turbalıklar, tabii veya suni tuzlalar ve baraj
gölleridir. Ülkemiz 1994 yılında Ramsar Sözleşmesini imzalayarak Sulak Alanlarının
korunmasını ve akılcı kullanımını taahhüt etmiştir. İlk olarak 2002 yılında yayımlanan
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği en son 2021 yılında revize edilerek, sulak
alanların doldurulmasını ve kurutulmasını yasaklamıştır. Sulak Alanların Korunması
Yönetmeliği ile önemli bir adım atılmış, sulak alanlarla ilgili koruma ve kullanım ilkeleri,
koruma bölgelerinin tespiti ve uygulama esasları, Ramsar Alanlarının, Ulusal ve Mahalli
Öneme Haiz Sulak Alanların ilan süreci ve Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun görev ve
çalışma usulleri belirlenmiştir. Bu süreçte 14 adet Ramsar Alanı, 59 adet Ulusal Öneme
Haiz Sulak Alan, 18 adet Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilmiş, 86 adet sulak
alanımızda koruma bölgeleri belirlenmiş, 66 adet sulak alanımızda planlama çalışmaları
yapılmıştır.
Ülkemizde doğa koruma alanında çalışan kurum ve birimler arasında arazi
üzerinde tüm ilgi grupları ile birlikte sınırları tespit edilerek yürürlüğe giren tek korunan
alan sınırları Sulak Alan Koruma Bölgeleri’dir. Yönetmeliğin ilk yayım tarihi olan 2002
yılı ile 2021 yılları arasında 86 adet sulak alanın koruma bölgeleri tespit edilerek
yürürlüğe girmiştir.
Bir tabii kaynağın kıymetinin tespit edilebilmesi için önce o doğal kaynağın neler
içerdiğini bilmek gerekir. Bu kapsamda Bakanlığımızca ülkemizde önemli sulak alanların
etüt ve envanter çalışmaları yapılmaktadır.
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Su Verimliliği ve Tasarrufu
Su kaynaklarının mevcut kullanım durumunun uzun yıllar devam ettirilebilmesi
ve mevcut su kalitelerinin iyileştirilerek korunabilmeleri için havza bazında yapılacak
ayrıntılı çalışmalar ile su kalitesini etkileyen bütün unsurların tanımlanması
gerekmektedir. Su kaynakları, bu kaynakları oluşturan ve devamlılıklarını sağlayan ilgili
ekosistemler, kirlenme, sürdürülebilir olmayan kullanım, arazi kullanım değişiklikleri,
iklim değişikliği ve diğer birçok etkilerin tehdidi altındadır. Hızlı nüfus artışına bağlı
olarak artan su ihtiyacına karşın, uygun kaynak varlığının azlığı, gün geçtikçe gelişen
sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı kullanım, yerüstü ve yeraltı
suyu rezervlerindeki düşüşler ve kirlilik oluşumu nedenleriyle yaşanan sorunlar su
verimliliği ve tasarrufu konusunu gündeme getirmiştir.
Suların kullanım amaçlarından en önemlisi ve vazgeçilmez olanı güvenli içme
suyu sağlanmasıdır. Çoğu yerleşim alanında içme suyu amaçlı olarak yeraltı suyu (doğal
su kaynakları, akifer birimler) kullanılmaktadır. İçme suyu kullanımında su tasarrufu
açısından karşılaşılan önemli sorun kayıp-kaçak miktarının fazla olmasıdır. Su dağıtım
şebekelerinde meydana gelen su kayıpları, dünyadaki birçok şehirde yaşanan önemli bir
sorundur. Pek çok ülkede yıllık ortalama su kayıpları %50’nin üzerindedir.
Su kayıpları iki ana kategoride sınıflandırılabilir:
1) Gerçek veya fiziki su kayıpları
2) Görünen veya ticari su kayıpları
Gerçek kayıplar, boruların bağlantı noktalarında meydana gelen sızıntılar, müşteri
bağlantılarından kaynaklanan sızıntılar, borularda aşınma ve korozyon nedeniyle oluşan
çatlaklar ile depolama tanklarında meydana gelen kaçak ve/veya taşmalara bağlı olarak
gerçekleşir. Görünen kayıplar, kayıt dışı (yasal olmayan) kullanım ve müşteri
sayaçlarının hassasiyetinden kaynaklanır. Bu kayıpların yanında ölçülen veya
ölçülmeyen faturalandırılmamış kullanımlar da ticari kayıplar içindedir. Bu tip kayıplara
yeşil alan sulaması, kamusal alanda ortak su kullanımı örnek olarak verilebilir (Su
Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2018).
Su tüketiminde hızla artan talep ve değişen iklim koşulları nedeniyle dünyanın
birçok bölgesinde kuraklık etkileri yaşanmakta, buna bağlı olarak da su kayıplarının
azaltılması ve kontrolü hayati bir önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak, birçok su
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kuruluşu, su kayıplarını ekonomik ya da kabul edilebilir değerlere azaltmak için stratejiler
geliştirmiş ve/veya geliştirmektedir. Pek çok yerleşim alanında kayıp-kaçak miktarının
azaltılması için yatırım yapılması gerekmektedir. Bu yatırımlar belediyeler ve İller
Bankası gibi kurumlar tarafından karşılanabilmektedir.
Kayıp ve kaçakların olumsuz etkileri yalnız içme suyu sistemlerinde değil tarımsal
sulamada da görülmektedir. Havzalarda özellikle sulama suyu kullanımında sulama
randımanı değerinin düşük olması su kullanımını artıran unsurlardan bir tanesidir. Sulama
ve drenaj sistemlerinin koşullara uygun olarak projelenmesi sulama randımanını
artıracaktır. Sulama projelerinin yetersizliği ve yanlış su yönetimi sonucunda su kayıpları
artmaktadır. Bu durum planlanandan daha küçük alanların sulanmasına ve aşırı su
kayıplarına, taban suyu yükselmesine bağlı olarak drenaj ve çoraklık gibi sorunlara neden
olmaktadır. Günümüzde pek çok havzada gerçekleştirilen sulama stratejilerine yönelik
proje ve desteklemeler ile sulama sistemleri değiştirilmiştir. Kurum destekleri, bazı
yaptırımlar ve halkın bilinçlendirme çalışmaları ile sulama randımanını artıran
sistemlerin kullanımı yaygınlaşmıştır.
Su kaynaklarının en önemli beslenim elemanı yağıştır. Yağış miktarındaki
değişiklikler doğrudan su kullanımını etkilemektedir. Su verimliliği ve tasarrufu
açısından yağış sularının yeraltı barajları ve depolarda (yüzey, yeraltı) toplanarak
kullanımının sağlanması su kaynakları verimliliği için önemli bir adımdır. Tarım ve
Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde yapılan 100 yeraltı barajının 16'sı
tamamlanmıştır. Bu yeraltı barajları ve suni besleme tesislerinde yıllık 40 milyon m3 su
depolanması planlanmaktadır. Bu tesislerin tamamlanması su verimliliği açısından büyük
önem taşımaktadır.
Halkın Bilinçlendirilmesi, Eğitim ve Yayım Faaliyetleri
Su kaynaklarının yönetiminde ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç
boyutlu etkileşim söz konusudur. Su kullanımının aynı anda birden fazla paydaşı
ilgilendiren, bu paydaşların ortak ve farklı çıkarlarını içerebilen sosyal boyutu su
yönetiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu noktada, su kullanımının sürdürülebilir bir
şekilde sağlanması ve gelecek kuşaklara temiz ve yeterli miktarda suyun bırakılması için
mevcut yasa, kanun, hukuki düzenlemeler ile yazılı olmayan kuralların tüm paydaşlar
Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
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tarafından benimsenmesi ve uygulanması önem arz etmektedir. Paydaşların bu
konulardaki hassasiyetinin artırılması ve daha etkin bir su yönetiminin sağlanması için
farkındalık çalışmalara tüm mecralardan kamu, özel sektör ve STK’lar eliyle
gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda içme, kullanma, tarım ve sanayi gibi en fazla su
kullanımının olduğu sektörlere yönelik sürekli yayın ve yayım çalışmaları
yürütülmektedir. İçme, kullanma ve sanayi sektörleri için hem kullanım miktarlarının
daha net olarak ölçülmesi hem de su bedelinin tahsilinin daha sistematik olarak
yapılabilmesi bu gruptaki paydaşların farkındalık faaliyetlerinin daha etkili yürütülmesini
sağlamaktadır. Bununla birlikte, en fazla su tüketen sektör olan tarım için kullanıcıların
dağınık olması, ölçüm sistemlerinin su kullanım/dağıtım altyapılarına kurulmasının
zorluğu, ödeme sistemlerindeki belirsizlik, sübvansiyonlar, tarım ile iştigal eden kesimin
demografik yapısı, yaşanan afetler gibi etkenler tarım sektöründeki farkındalık ve eğitim
faaliyetlerinin diğer sektörlere göre daha zor yapılmasına sebep olmaktadır. Suyu etkin
ve verimli kullanan çevre dostu modern sulama tekniklerinin çiftçiye benimsetilmesi
amacıyla gerçekleştirilen eğitimler ekonomik açıdan sürdürülebilirliğe önemli katkılar
sağlamaktadır. Su kaynaklarının kirletilmesinde tarımsal ve çevresel atıkların önemli rol
oynadığı konusunda çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi için yapılan yayım çalışmaları
çevresel açıdan sürdürülebilirliğe ivme kazandırmaktadır. Paydaş katılımı ise sosyal
etkinin oluşturulması açısından oldukça önemlidir. Konuyla ilgili tüm paydaşların
ekonomik ve çevresel etki oluşturulması için gerçekleştirilen çalışmalara gönüllülük
ilkesiyle katılmaları ve birlikte hareket etmeleri ve bu çalışmalarda çiftçilerin aktif rol
üstlenmeleri sosyal yönden sürdürülebilirliğe hız vermektedir.
Çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri planlanırken ve gerçekleştirilirken çoğulcu
katılım ilkesiyle hareket edilmekte, konuyla ilgili tüm paydaşların görüş ve önerileri
dikkate

alınarak

çiftçilerin

talepleri

doğrultusunda

öncelikler

belirlenmekte,

üniversitelerin ilgili fakülteleri, araştırma kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile işbirliği
yapılmaktadır. Aynı şekilde bölgesel ve ülkesel bazda ve/veya FAO, AB ve benzeri
işbirliği ile yürütülmesi düşünülen projelerde Tarım ve Orman Bakanlığının eğitim ve
yayımla ilgili birimin proje paydaşı olması sağlanmalıdır.
Çiftçi eğitimi ve yayım; genel bir ifadeyle, tarımsal üretim tekniklerinin doğru bir
şekilde uygulanmasında, üretimin ve tarımsal gelirin artırılarak refah seviyelerinin
Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
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iyileştirilmesinde, kırsal hayatın sosyal ve eğitim düzeyinin yükseltilmesinde çiftçilere
yardımcı olan bir hizmet veya sistemdir. Tarımsal yayım sayesinde çiftçiler mevcut
durumda kendi sorun ve durumlarını analiz ederek çözüm yollarını arayan, kendi
kararlarını kendi verip uygulayan bireyler halini almaktadır.
Ülkemizde çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri ağırlıklı olarak kamu
tarafından gerçekleştirilmektedir. 2011 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma
sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak yapılanan Bakanlığımızda
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına verilmiş olan çiftçi eğitimi ve yayımla
ilgili görevler, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısını düzenleyen 1 nolu KHK
ile kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına verilmiştir.
Yürürlükte olan mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen havzaları besleyen su
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, tarımsal kuraklıkla mücadele ve sulamanın
etkinleştirilmesi konularıyla ilgili çiftçi eğitimi ve yayıma yönelik planlamalar,
uygulamaların izlenmesi, değerlendirme iş ve işlemleri İl ve İlçe Müdürlükleri ile Eğitim
ve Yayın Dairesinin ilgili birimleri tarafından yapılmaktadır. Çiftçi eğitim ve yayım
faaliyetleri; İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan Şube Müdürlükleri tarafından yerine
getirilmektedir. Ancak bu konuda illerimizde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
Müdürlükleri daha aktif rol oynamaktadır.
Havzaları besleyen su kaynaklarının etkin verimli kullanımı, tarımsal kuraklıkla
mücadele ve sulamanın etkinleştirilmesi amacıyla düzenlenen çiftçi eğitim ve yayım
faaliyetleri Kalkınma Planına ve bununla eşgüdümlü olarak hazırlanan Bakanlık Stratejik
Planına uygun olarak gerçekleşmektedir. 2014-2018 yılları arasında uygulanan 10.
Kalkınma Planı “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm
Programı” kapsamında artırılarak gerçekleştirilen faaliyetlere, “11. Kalkınma Planı”,
“Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” ve “Çölleşmeyle
Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında devam edilmektedir.
Yürütülen eğitim ve yayım faaliyetlerimiz için farklı uygulamalar hizmete
sunulduğu eğitim ve yayın platformu oluşturulmuştur. Oluşturulan platform içerisinde
çiftçilerin ve diğer hedef kitlelerin ihtiyaç duydukları bilgilere istedikleri zaman
ulaşabilmelerini temin etmek için Tarım Orman Akademisi, Web Tarım TV ve Dijital
Tarım Kütüphanesi portalları kurgulanmıştır.
Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
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Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından uzaktan eğitim modeli olarak
kurgulanan “Tarım Orman Akademisi” portalı "akademi.tarimorman.gov.tr adresinde
hizmet vermektedir. Özellikle virüs salgını gibi olağandışı durumlarda çiftçilerin ve diğer
hedef kitlelerin ihtiyaç duydukları bilgiler, internet üzerinden eğitim videoları sayesinde
verilmektedir.
Uzaktan eğitim sisteminin bir diğer parçası Tarım ve Orman Bakanlığının
internetten yayın yapan televizyon sistemi “Web Tarım TV” dir. Çiftçilerin ve diğer
yararlanıcıların tarımsal

üretimin

her

alanına

ilişkin eğitimler

canlı

olarak

yayınlanmaktadır. Eğitimler Tarım ve Orman Bakanlığında konu uzmanı personel ve
akademisyenler tarafından verilmektedir.
“Dijital Tarım Kütüphanesi” ise uzaktan eğitim sisteminin tamamlayıcısı olarak
hizmete sunulmuş olup, kitap, dergi ve makale gibi binlerce yazılı ve görsel kaynağa
ulaşmak mümkündür.
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YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bu bölümde, Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Grubunda ele alınan konular kapsamında kurum kuruluşlarca gerçekleştirilen
çalışmalar sunulmaktadır.
Tablo 10 Yapılan Çalışmalar
Kurum Adı
SYGM

Projenin Adı
Gediz Havza Koruma
Eylem
Planının
Hazırlanması Projesi
Meriç-Ergene
Havza
Koruma Eylem Planının
Hazırlanması Projesi
Van Gölü Havza Koruma
Eylem
Planının
Hazırlanması Projesi
Akarçay Havza Koruma
Eylem
Planının
Hazırlanması Projesi
Sakarya Havza Koruma
Eylem
Planının
Hazırlanması Projesi

Projenin Süresi/Durumu

Çalışma Yapılan Alan

2006-2008

Gediz Havzası

2006-2008

Meriç-Ergene Havzası

2006-2008

Van Havzası

2006-2008

Akarçay Havzası

2006-2008

Sakarya Havzası

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

İçerik
Havza Koruma Eylem Planlarının
Hazırlanması
Çalışmalarında;
öncelikle
kirliliğin
önlenmesi,
havzanın korunması ve iyileştirilmesi
için su kaynakları potansiyeli,
noktasal ve yayılı kirletici kaynakları,
korunan alanlar ile mevcut su kalitesi
tespit edilerek mevcut durum ortaya
konulmuştur.
Mevcut durum ve sağlanması
gereken su kalitesi dikkate alınarak
kısa, orta ve uzun vadede alınacak
tedbirler belirlenmiş, bu tedbirler
öncelik sırasına dizilmiş ve teknolojik
olarak daha uygun ve ekonomik
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Kurum Adı

Projenin Adı
Projenin Süresi/Durumu
11
Havzada
Havza 2010-2011
Koruma Eylem Planlarının
Hazırlanması Projesi

9 Havzada Havza Koruma 2011-2013
Eylem
Planlarının
Hazırlanması Projesi

5 Havzada Havza Koruma 2011-2013
Eylem
Planlarının
Güncellenmesi Projesi
Havza Koruma Eylem 2014-2018
Planlarının Nehir Havza
Yönetim
Planlarına
Dönüştürülmesi
AB
Teknik Yardım Projesi
Gediz Havzası Nehir 2016-2018
Havza Yönetim Planının
Hazırlanması Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan
Marmara,
Susurluk,
Kuzey
Ege,
Küçük
Menderes,
Büyük
Menderes,
Burdur,
Konya, Ceyhan, Seyhan,
Kızılırmak, Yeşilırmak
Havzaları
Antalya, Doğu Akdeniz,
Batı Karadeniz, FıratDicle, Doğu Karadeniz,
Batı Akdeniz, Çoruh,
Aras, Asi Havzaları
Meriç-Ergene,
Van,
Akarçay, Gediz, Sakarya
Havzaları
Büyük Menderes, Konya,
Susurluk, Meriç- Ergene
Havzaları
Gediz Havzası

İçerik
alternatifler göz önüne alınarak
koruma kullanma ilkesi ışığında
planlamalar yapılmıştır. Çalışmaların
bütün safhalarında konuyla ilgili bütün
kurum ve kuruluşlarla bilgilendirme
ve görüş alış verişi yapılarak, görüşler
dikkate alınmıştır.

Nehir Havza Yönetim Planları
kapsamında; yerüstü ve yeraltı suyu
kütleleri
belirlenerek,
genel
karakterizasyon
yapılmakta,
su
kütleleri üzerindeki baskılar, etkiler ve
risk durumu ortaya konulmakta,
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Kurum Adı

Projenin Adı
Küçük Menderes Havzası
Nehir Havza Yönetim
Planının
Hazırlanması
Projesi
Burdur Havzası Nehir
Havza Yönetim Planının
Hazırlanması Projesi
Kuzey Ege Havzası Nehir
Havza Yönetim Planının
Hazırlanması Projesi
3 Pilot Havzada Nehir
Havza Yönetim Planı
Kapsamında
Ekonomik
Analiz ve Su Verimliliği
Çalışmaları için Teknik
Yardım Projesi
6 Havzada Nehir Havza
Yönetim
Planlarının
Hazırlanması Projesi

Projenin Süresi/Durumu
2017-2019

2017-2020

2017-2020

2017-2021

2021-2025

Sakarya Havzası Nehir 2021-2023
Havza Yönetim Planının
Hazırlanması Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan
İçerik
Küçük Menderes Havzası fiziko-kimyasal, kimyasal, biyolojik
ve hidromorfolojik parametreler
üzerinden izlenmekte, kalite ve miktar
açısından durumları belirlenmekte, her
bir su kütlesinde çevresel hedefler
Burdur Havzası
belirlenerek bu hedeflere ulaşılması
maksadıyla alınması gereken temel ve
tamamlayıcı tedbirler modelleme ve
Kuzey Ege Havzası
ekonomik analiz çalışmalarıyla ortaya
konulmakta,
tedbirleri
Akarçay, Batı Akdeniz, gerçekleştirecek mesul kurum ve
kuruluşlar
belirlenmektedir.
Yeşilırmak Havzaları
Yürürlüğe giren Planlara ait nihai çıktı
olarak Nehir Havza Yönetim Planı ve
ekinde yer alan her bir su kütlesi için
Marmara, Antalya, Doğu detaylı mevcut durum, su kalitesi,
analizi,
çevresel
Akdeniz, Batı Karadeniz, baskı-etki-risk
Doğu
Karadeniz, hedefler, temel ve tamamlayıcı
tedbirler ile maliyetler ve mesul
Kızılırmak Havzaları
kurumları
içeren
“Su
Kütlesi
Sakarya Havzası
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Kurum Adı

Projenin Adı
Ceyhan Havzası Nehir
Havza Yönetim Planının
Hazırlanması Projesi

Projenin Süresi/Durumu Çalışma Yapılan Alan
İhale aşamasında olup, Ceyhan Havzası
2021 yılında başlaması
planlanmaktadır
Fırat Alt Havzası Nehir 2021 yılında başlaması Fırat Alt Havzası
Havza Yönetim Planı planlanmaktadır.
Hazırlanması Projesi
Su
Tahsis
Planları 2015-2016
Seyhan Havzası
Hazırlanması Projeleri
2016-2018
Akarçay Havzası
2016-2018
Konya Kapalı Havzası
2017-2019
Küçük Menderes ve
Gediz Havzası
2020
Burdur Havzası
2021-2023
Kuzey
Ege,
Batı
Akdeniz,
Büyük
Menderes Havzaları
2021-2025
Antalya, Batı Karadeniz,
Doğu Akdeniz, Doğu
Karadeniz, Kızılırmak,
Marmara Havzaları

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

İçerik
Künye”leri
hazırlanarak
SYGM
internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Su kaynaklarının havza ve alt havza
ölçeğinde paylaşımının sağlanması,
geleceğe yönelik planlanması ve her
sektörün ihtiyacı olan suyun adil bir
şekilde karşılanması maksadıyla
Havza
Su
Tahsis
Planları
hazırlanmaktadır. Söz konusu planlar
kapsamında havzaların yer üstü ve yer
altı olmak üzere toplam su bütçeleri ve
mevcut durum, hafif kurak, orta kurak,
şiddetli ve çok şiddetli kurak dönemler
için havzadaki çevre, içme suyu,
tarım, sanayi, hayvancılık, turizm gibi
sektörlerin havza bazındaki su
taleplerine uygun olarak su tahsis
senaryoları
oluşturulmaktadır.
Seyhan, Akarçay, Konya Kapalı,
82

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
Gediz ve K. Menderes Havzaları
Sektörel
Su
Tahsis
Planları
hazırlanmış ve uygulanmalarına
ilişkin olarak hazırlanan Eylem
Planları Bakanlık Genelgeleri ile
onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Burdur Havzası Su Tahsis Planı
Hazırlanması Projesi ise tamamlanmış
olup Eylem Planı Bakanlık Genelgesi
ile onaylanmasının ardından yürürlüğe
girecektir. Batı Akdeniz, Büyük
Menderes ve Kuzey Ege Havzaları Su
Tahsis Planları Hazırlanması Projeleri
2021 yılında başlamış ve çalışmalar
devam etmektedir. Antalya, Batı
Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu
Karadeniz, Kızılırmak ve Marmara
Havzaları Nehir Havza Yönetim
Planları Hazırlanması işi IPA2 teknik
yardım destek alımı işi kapsamında
söz konusu havzaların Su Tahsis
Planları 2021 yılında hazırlanmaya
başlanacaktır.
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Kurum Adı

Projenin Adı
Projenin Süresi/Durumu
Eğirdir Gölü Özel Hüküm 2009-2010
Belirleme Projesi
Atatürk Baraj Gölü Özel 2009-2010
Hüküm Belirleme Projesi
Porsuk Baraj Gölü Özel 2010-2011
Hüküm Belirleme Projesi
Gördes Baraj Havzası Özel 2013-2014
Hüküm Belirleme Projesi
Beyşehir
Gölü
Baraj 2011-2014
Gölleri
Özel
Hüküm
Belirleme Projesi
Sapanca Gölü, Akçay, 2012-2014
Yuvacık ve Namazgah
Barajları Havza Koruma
Planı ve Özel Hüküm
Belirleme Projesi
Mamasın Baraj Gölü Özel 2014-2016
Hüküm Belirleme ve
Havza Koruma Planı
Sapanca Gölü İçin "Model 2014(Hidrolojik, Kalite ve
Ekolojik) Kurulması ve
Çalıştırılması" Projesi
Gökçe Baraj Gölü Havzası 2016-2017
Ve Kurtdere Derivasyonu

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan
Eğirdir Gölü Havzası

İçerik
İçme-kullanma suyu projeleri ile
havzanın fiziki, jeolojik, hidrolojik,
ve
sosyo-ekonomik
Atatürk
Baraj
Gölü ekolojik
özelliklerinin bilimsel verilere dayalı
Havzası
Porsuk
Baraj
Gölü olarak tespit edilerek havzaya özgü
koruma alanlarının ve esaslarının
Havzası
tespit edilmesi amaçlanmaktır. Bahse
konu projelerin hazırlanması ile
Gördes Baraj Havzası
içmesuyu kaynaklarının kalitesi ve
havza
bazında
Beyşehir Gölü Baraj miktarının
iyileştirilmesi ve sürdürülebilir su
Gölleri Havzası
kullanımı sağlanabilecektir.
Sapanca Gölü, Akçay,
Yuvacık Ve Namazgah
Barajları Havzası
Mamasın
Havzası

Baraj

Gölü

Sapanca
Havzası

Gölü

İçin

Gökçe
Havzası

Baraj

Gölü

84

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Kurum Adı

Projenin Adı
Özel Hükümleri Belirleme
Projesi
Elmalı 1-2 Barajı Havzası
Özel Hüküm Belirleme
Projesi
Büyükçekmece Baraj Gölü
Havzası Özel Hüküm
Belirleme Projesi
Karacaören 1-2 Baraj Gölü
Özel Hükümleri Belirleme
Projesi
Kartalkaya Baraj Gölü
Havzası Özel Hüküm
Belirleme Projesi
Kazandere Ve Pabuçdere
Baraj Gölü Havzası Özel
Hükümleri
Belirleme
Projesi
Melen Baraj Gölü Havzası
Özel Hükümleri Belirleme
Projesi
Gönen Baraj Gölü Havzası
Özel Hüküm Belirleme
Projesi

Projenin Süresi/Durumu

2017-2018

Çalışma Yapılan Alan

Elmalı 1-2 Barajı Havzası

2017-2019

Büyükçekmece
Gölü Havzası

Baraj

2011-2014

Karacaören 1-2
Gölü Havzası

Baraj

2016-2017

Kartalkaya Baraj Gölü
Havzası

2016-2017

Kazandere Ve Pabuçdere
Baraj Gölü Havzası

2018-2019

Melen
Havzası

Baraj

Gölü

2017-2019

Gönen
Havzası

Baraj

Gölü

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

İçerik
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Kurum Adı

Projenin Adı
Çamlıdere
Barajı
ve
Gerede Işıklı Regülatörü
Özel Hüküm Belirleme
Projesi
Kızılcapınar Baraj Gölü
Havzası Özel Hüküm
Belirleme Projesi
Seve Baraj Gölü Havzası
Özel Hüküm Belirleme
Projesi
Kadıköy
Baraj
Gölü
Havzası Özel Hüküm
Belirleme Projesi
Karaçomak Baraj Gölü
Havzası Özel Hüküm
Belirleme Projesi
Sulak Alan Yönetim Planları
Doğa Koruma ve Göksu Deltası
Milli
Parklar Manyas Gölü
Genel
Uluabat Gölü
Müdürlüğü
Gediz Deltası
Kızılırmak Deltası
Akşehir-Eber Gölleri
Sultan Sazlığı
Yumurtalık Lagünü

Projenin Süresi/Durumu
2019-2020

Çalışma Yapılan Alan

2021-

Kızılcapınar Baraj Gölü
Havzası

2021-

Çamlıdere Barajı ve
Gerede Işıklı Regülatörü
Havzası

Seve Baraj Gölü Havzası

2021-

Kadıköy
Havzası

2021-

Karaçomak Baraj Gölü
Havzası

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

İçerik

1999
2003
2011
2014
2014
2008
2008
2008

Baraj

Gölü

Mersin
Balıkesir
Bursa
İzmir
Samsun
Afyonkarahisar-Konya
Kayseri
Adana
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SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Kurum Adı

Projenin Adı
Projenin Süresi/Durumu
Eğirdir Gölü
2008
Burdur Gölü
2008
Acarlar Gölü Longoz
2009
Ormanı
Hazar Gölü
2010
Gökgöl-Işıklı Gölleri
2010
Karakuyu Sazlıkları
2010
Seyfe Gölü
2010
Kuyucuk Gölü
2010
Efteni Gölü
2012
Tödürge Gölü
2012
Ulaş Gölü
2012
Kozanlı-Gökgöl
2012
Hürmetçi Sazlıkları
2012
Balıkdamı Gölü
2012
Akyatan ve Tuzla Lagünü
2012
Yeniçağa Gölü
2016
Karkamış Taşkın Ovası
2016
Acıgöl
2017
Nemrut Kalderası
2017
Ahlat Sazlığı
2018
Akgöl
2018
Aktaş Gölü
2018
Aras Karasu Taşkınları
2018
Arin (Sodalı) Gölü
2018

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan
Isparta
Burdur
Sakarya

İçerik

Elazığ
Denizli
Afyonkarahisar
Kırşehir
Kars
Düzce
Sivas
Sivas
Konya
Kayseri
Eskişehir
Adana
Bolu
Gaziantep-Şanlıurfa
Denizli, Afyonkarahisar
Bitlis
Bitlis
Van
Ardahan
Iğdır
Bitlis
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Kurum Adı

Projenin Adı
Projenin Süresi/Durumu
Avlan Gölü
2018
Aygır Gölü
2018
Bendimahi Deltası
2018
Bulanık Ovası Sulak
2018
Alanları
Çalı Gölü
2018
Çelebibağ Sazlıkları
2018
Çıldır Gölü
2018
Çorak Gölü
2018
Doğubeyazıt Sazlıkları
2018
Dönemeç Deltası
2018
Erçek Gölü
2018
Gölhisar Gölü
2018
Gönen Deltası
2018
Güney Keban Barajı
2018
Heybeli (Norşin) Gölü
2018
İron Sazlığı
2018
Karasu Deltası
2018
Lâdik Gölü
2018
Nazik Gölü
2018
Putka Gölü
2018
Sarısu
Ovası
Sulak
2018
Alanları
Turna (Keşiş) Gölü
2018
Yarışlı Gölü
2018

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan
Antalya
Kars
Van
Muş

İçerik

Kars
Van
Ardahan
Burdur
Ağrı
Van
Van
Burdur
Balıkesir
Elazığ
Bitlis
Bitlis; Muş
Van
Samsun
Bitlis
Ardahan
Ağrı
Van
Burdur
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Kurum Adı

DSİ

Projenin Adı
Projenin Süresi/Durumu
Yazır Gölü
2018
Tol Gölü
2019
Gölbaşı Gölü
2019
Dipsiz Lagünü
2019
Ekşisu Sazlıkları
2019
Tortum Gölü
2019
Gölmarmara Gölü
2019
Azap Gölü
2020
Kocaçay Deltası
2020
İznik Gölü
2020
Gökçeada Lagünü
2020
Master Planlar
2012-2018
Akarçay
Havzası 2011-2013
Hidrojeolojik Etüdü

Çalışma Yapılan Alan
Burdur
Ankara
Hatay
Mersin
Erzincan
Erzurum
Manisa
Aydın
Bursa
Bursa
Çanakkale
25 havza
Akarçay Havzası

Gediz
Havzası 2012-2014
Hidrojeolojik Etüdü

Gediz Havzası

Burdur
Havzası 2014-2016
Hidrojeolojik Etüdü

Burdur Havzası

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

İçerik

Master planlar hazırlanmıştır
Havzanın jeoloji, hidrojeoloji, su
kimyası ve modelleme çalışmaları
yapılmıştır.
Açılan
kuyulara
limnigraflar
takılarak
ölçümlere
başlanılmıştır.
Havzanın
jeoloji,
hidrojeoloji,
hidroloji, hidrojeokimya çalışmaları
CBS ortamında yapılmıştır
Havzanın
jeoloji,
hidrojeoloji,
hidroloji,
hidrojeokimya,
model
çalışmaları yapılmıştır.
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SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Kurum Adı

Projenin Adı
Projenin Süresi/Durumu
Kızılırmak
Havzası 2019-2023
Hidrojeolojik Etüdü
Marmara,
Doğu 2020-2022
Karadeniz, Batı Karadeniz,
Antalya, Doğu Akdeniz
Havzaları Hidrojeolojik
Etütleri
Marmara,
Doğu 2019-2020
Karadeniz, Batı Karadeniz,
Antalya, Doğu Akdeniz,
Seyhan, Ceyhan Havzası
YAS Kütle Belirleme
Dicle Havzası YAS Kütle 2020-2021
Belirleme
Çoruh,
Aras,
Havzaları YAS
Belirleme

Van 2021-devam
Kütle

Çoruh, Dicle, Seyhan, 2021-devam
Ceyhan, Asi, Sakarya,
Meriç-Ergene Havzaları
Hidrojeolojik Etütleri il

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan
Kızılırmak Havzası

İçerik
YAS kütleleri belirlenmiştir; jeoloji,
hidrojeoloji, hidroloji çalışmaları
devam etmektedir.
Marmara,
Doğu Havzanın
jeoloji,
hidrojeoloji,
Karadeniz,
Batı hidroloji, hidrojeokimya çalışmaları
Karadeniz,
Antalya, CBS ortamında yapılmaya devam
Doğu Akdeniz Havzaları etmektedir.
Marmara,
Doğu İlgili Yönetmelik kapsamında 7
Karadeniz,
Batı havzada YAS kütle belirleme
Karadeniz,
Antalya, çalışmaları yapılmış, baskı-etki-risk
Doğu Akdeniz, Seyhan, çalışmaları ve izleme noktaları
Ceyhan Havzası
çalışmaları tamamlanmıştır
Dicle Havzası
Havzanın YAS kütleleri Daire
Başkanlığı tarafından belirlenmiş ve
ayrıntılı karakterizasyonu yapılmıştır
Çoruh,
Aras,
Van Havzanın YAS kütleleri Daire
Havzaları
Başkanlığı tarafından belirlenmiş ve
raporu hazırlanmaktadır
Çoruh, Dicle, Seyhan, Jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik,
Ceyhan, Asi, Sakarya, hidrojeokimyasal çalışmalar CBS
Meriç-Ergene
ortamında yapılacaktır.
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SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Kurum Adı

Projenin Adı
Projenin Süresi/Durumu
81 İl Merkezinin İçme, 2015
Kullanma ve Sanayi Suyu
Temini Eylem Planı

Çalışma Yapılan Alan
81 il

Derebucak
Derivasyonu

Konya

Gembos

İçerik
Tüm illerin içme suyu kuyu,
kaynakları
ve
projeksiyonları
yapılmıştır
Beyşehir Gölü’ne yıllık 130 milyon
m3 su aktarımı yapılıyor
414 milyon m3 su Konya Kapalı
Havzasına aktarılmaktadır.

Mavi Tünel

Konya

Zamantı Tüneli

Kayseri

Zamantı Irmağı’ndan Develi Kapalı
Havzasına yılda ortalama 114 milyon
m3 su aktarılmaktadır.

Gerede Tüneli

Bolu

Akarçay Havzasında Su 2017-2019
Kalitesi İzleme Projesi
Yeşilırmak Havzasında Su 2017-2019
Kalitesi İzleme Projesi
Batı Akdeniz Havzasında 2017-2019
Su Kalitesi İzleme Projesi

Akarçay Havzası

Sakarya Havzasında Su 2017-2019
Kalitesi İzleme ve DSİ
Kapasite
Geliştirme
Projesi

Sakarya Havzası

Ankara’ya yılda 230 milyon m3 içme
ve kullanma suyu sağlanmaktadır.
SYGM tarafından hazırlanmış olan
Havza
İzleme
Programları
kapsamında bahse konu havzalarda
numune alma ve analiz çalışmalarının
gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilgili
mevzuata göre değerlendirilmesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Yeşilırmak Havzası
Batı Akdeniz Havzası
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Kurum Adı

TAGEM-Su
Ürünleri
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğirdir

Projenin Adı
Marmara Havzasında Su
Kalitesi İzleme Projesi
Doğu
Karadeniz
Havzasında Su Kalitesi
İzleme Projesi
Doğu Akdeniz Havzasında
Su Kalitesi İzleme Projesi
Batı
Karadeniz
Havzasında Su Kalitesi
İzleme Projesi
Kızılırmak Havzasında Su
Kalitesi İzleme Projesi
Antalya Havzasında Su
Kalitesi İzleme Projesi
Eğirdir
ve
Kovada
Göllerinin Sürdürülebilir
Modellerinin
Geliştirilmesi

Projenin Süresi/Durumu
2020-…

Çalışma Yapılan Alan
Marmara Havzası

2020-…

Doğu Karadeniz Havzası

2020-…

Doğu Akdeniz Havzası

2020-…

Batı Karadeniz Havzası

2020-…

Kızılırmak Havzası

2020-…

Antalya Havzası

2020-2022

Eğirdir
ve
Kovada Süleyman Demirel Üniversitesi ile
Gölleri (Isparta)
ortak yürütülmektedir. Çalışma ile
Eğirdir ve Kovada Göllerinin son
durumunun
sürdürülebilir
modellemeler ile ortaya konulması
amaçlanmıştır.
Eğirdir
ve
Kovada Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Gölleri (Isparta)
(BAKA) destekli yürütülen projede

Eğirdir ve Kovada Gölü 2017-2019
Evsel ve Zirai Atıkların

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

İçerik
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Kurum Adı

Projenin Adı
Projenin Süresi/Durumu
Tespit
Edilmesi
ve
Kirliliğin Önlenmesi için
Politikaların Geliştirilmesi
Eğirdir, Beyşehir, Uluabat, 2014-2018
İznik
ve
Kovada
Göllerinin
Su-Sediman
Yapısı
ile
Makrofit,
Bentoz,
Plankton
ve
Ekonomik Su Ürünleri
Türlerinde Ağır Metal
Düzeylerinin Araştırılması
Göller
Bölgesi
Su 2016-2017
Kaynaklarının
İzlenmesinde Hızlı ve
Yeni
Teknolojilerin
Kullanımı
Eğirdir, Beyşehir, Kovada, 2004-2006
Çivril
ve
Karakuyu
(Çapalı) Göllerinde Su
Kirliliği Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
göl etrafında bulunan yerleşim
yerlerinde
farkındalık
ve
bilgilendirme
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Eğirdir Gölü (Isparta), Projede Eğirdir, Beyşehir, Uluabat,
Beyşehir Gölü (Konya), İznik ve Kovada Göllerinin suUluabat Gölü (Bursa),
sediman yapısı ile makrofit, bentoz,
İznik
Gölü
(Bursa) plankton ve ekonomik su ürünleri
Kovada Gölü (Isparta)
türlerinde ağır metal düzeyleri
araştırılmıştır.

Göller Bölgesi

BAKA destekli yürütülen projede
Göller
Bölgesinin
su
kalitesi
parametreleri
düzeyinden
takibi
açısından farkındalık çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Eğirdir Gölü (Isparta), Çalışmada Eğirdir, Beyşehir, Kovada,
Beyşehir Gölü (Konya), Çivril ve Karakuyu (Çapalı) göllerinde
Kovada Gölü (Isparta),
su kirliliği takibi gerçekleştirilmiştir.
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Eğirdir
Gölü
Trofik 2016-2018
Yapısının
Limnolojik
Olarak İzlenmesi (20162018)

Strateji
Geliştirme
Başkanlığı
/
Stratejik
Yönetim
Kurumsal

2019-2023 TOB Stratejik
Planı

ve

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan
İçerik
Çivril Gölü (Denizli)
Karakuyu (Çapalı) Gölü
(Afyonkarahisar)
Eğirdir Gölü (Isparta)
Çalışmada Eğirdir Gölü trofik
yapısının limnolojik olarak izlenmesi
gerçekleştirilmiştir. Mevcut durum ve
sağlanması gereken su kalitesi dikkate
alınarak kısa, orta ve uzun vadede
alınacak tedbirler belirlenmiş, bu
tedbirler öncelik sırasına dizilmiş ve
teknolojik olarak daha uygun ve
ekonomik alternatifler göz önüne
alınarak koruma kullanma ilkesi
ışığında planlamalar yapılmıştır.
Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik
Plan çalışmalarını iyi yönetim ilkeleri
doğrultusunda katılımcı yaklaşımla iç
ve dış paydaşlardan alınan görüş ve
öneriler dikkate alarak hazırlamış
olup; 2021 yılında güncelleyerek
gelecek beş yıla yönelik 7 amaç, 30
hedef ve 121 performans göstergesi

94

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
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Kurum Adı
Projenin Adı
Performans
Daire Başkanlığı

Projenin Süresi/Durumu

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
belirlemiştir. Strateji Geliştirme
Başkanlığı koordinasyonunda İlgili
Hizmet Birimleri ile hazırlanan ve
uygulanmakta olan Plan’da; belirlenen
performans
göstergelerinin
gerçekleşme değerleri, altı aylık
dönemler halinde elektronik ortama
“sorumlu
hizmet
birimleri”
tarafından girilmektedir. Raporlama
altı
aylık
dönemler
halinde
gerçekleştirilmektedir. Yılsonu izleme
raporu yıllık ve birikimli değerleri ile
faaliyet
raporu
için
temel
oluşturmaktadır.
Stratejik Plan’da “toprak ve su
kaynaklarının
sürdürülebilir
yönetimini sağlamak” bir amaç
olarak
belirlenmiş
ve
gerçekleştirilmesi öngörülen hedefler
için bütçeleme yapılmıştır. Sorumlu
Birimler: Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü (3 hedef) ve Tarım
Reformu Genel Müdürlüğü’dür (1
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
hedef). Bu amaç altında 4 hedef ve 13
performans
göstergesi
yer
almaktadır. Bu hedefler;
1. Toprak ve su kaynaklarının
korunmasını
ve
verimli
kullanılmasını sağlamak
2. Taşkın ve kuraklığın olumsuz
etkilerini kontrol altına almak
maksadıyla yönetim planlarını
hazırlamak
3. Yerüstü
sularının
kalite
sınıflarını ve yeraltı sularının
kalite ve miktar durumlarını
belirlemek
Suyun miktar ve kalite olarak
korunması ve kullanılması için AB
mevzuatı ile uyumlu bütüncül
planlamalar yapmak
*Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Program
Bütçe Sistemine uygun Performans
Programı, YEP, Yıllık Program,
Tarım Orman Şurası, Ulusal Eylem
Planları vb. strateji belgelerine ilişkin
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

OGM

Doğu
Anadolu
Su 1992-2001
Havzaları Rehabilitasyon
Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

1993 yılından itibaren
Elazığ,
Malatya
ve
Adıyaman illerinde, 1998
yılından itibaren Adana,
K.Maraş, Sivas illerinde,
1999 yılından itibaren de
Isparta, Antalya, Mersin,
Gaziantep ve Şanlıurfa
illerinde
86
mikro
havzada uygulanmıştır.
Dış kaynaklı entegre bir
projedir.

İçerik
Başkanlığımız
koordinasyonunda
Bakanlık
Hizmet
birimlerimizle
işbirliği içinde gerekli çalışmalar
yürütülmektedir.
Proje toprak aşınmasını azaltma,
toprak verimliliğini artırma yoluyla,
mikro havzalarda mera ve ormancılık
faaliyetleri ile tarımsal faaliyetleri
iyileştirmeyi, sürdürülebilir hale
getirmeyi amaçlamıştır. Proje, su
havzalarının yukarı kısımlarındaki
doğal kaynakların rehabilitasyonunu
hedeflemiştir. Bu proje Orman
Bakanlığı adına mülga Ağaçlandırma
ve
Erozyon
Kontrolü
Genel
Müdürlüğü
koordinatörlüğünde,
mülga Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Tarımsal Üretim ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü ve
Orman
Köy
İlişkileri
Genel
Müdürlüğünün
katılımıyla
yürütülmüştür.
AGM,
KHGM,
TÜGEM ve ORKÖY aynı mikro
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Anadolu Su Havzaları 2005-2012
Rehabilitasyon Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

Amasya, Tokat, Çorum,
Samsun, Sivas ve Kayseri
illerinde
28
mikro
havzada uygulanmıştır.
Dış kaynaklı entegre bir
projedir.

İçerik
havzada çalışmış olup, KHGM
havzaya tarımsal alt yapı hizmetleri
götürürken TÜGEM örnek tarımsal
uygulamalar yapmış, ORKÖY gelir
getirici
faaliyetlerle
çiftçileri
desteklemiş, AGM ise üst havzalarda
ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve
mera
ıslahı
faaliyetlerini
gerçekleştirmiştir.
Fon
sağlayan
kuruluş Dünya Bankasıdır.
Karadeniz'e
sularını
boşaltan
Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin
su toplama havzalarında seçilen 28
yukarı mikro havzada doğal kaynak
rehabilitasyonu ve kırsal fakirliğin
azaltılmasını, aşağı havzalarda ise
tarımsal ve hayvansal kirlilik ile su
kirliliğinin azaltılması ve izlenmesi
çalışmalarını kapsayan bir projedir.
Sürdürülebilir bir doğal kaynak
yönetimi için devletin ilgili tüm
birimleri ile yerel halkın katılımını
sağlayan katılımcı bir proje olmuştur.
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Çoruh Nehri Havzası 2012-2021
Rehabilitasyon Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

Doğu
Karadeniz
Havzasında
yer
almaktadır.
Uygulama
illeri Erzurum, Artvin ve
Bayburt’tur. Dış kaynaklı
entegre bir projedir.

İçerik
Bu projede, birinci projeden (Doğu
Anadolu Su Havz. Reh. Projesi) farklı
olarak; Havza rehabilitasyonunda
bütüncül yaklaşım, alt ve üst
havzalarda entegrasyon sağlanması,
hayvansal gübre yönetimi, su
kirliliğinin azaltılması ve izlenmesi,
AB
Nitrat
Direktifine
uyum
konusunda kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi
sağlanmıştır.
Fon
sağlayan kuruluş Dünya Bankasıdır.
Çoruh Nehri Havzasında, vejetasyon,
toprak ve su kaynaklarının entegre
rehabilitasyon uygulaması yapılması,
sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif
gelir getirici faaliyetlerle halkın
geçiminin iyileştirilmesi sayesinde
çevresel muhafaza ve fakirliğin
azaltılmasına katkıda bulunması
hedeflenmektedir. Proje, Orman
Genel
Müdürlüğünün
koordinasyonunda Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü, DSİ Genel
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Murat Nehri Havzası 2013-2022
Rehabilitasyon Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

Elazığ, Muş ve Bingöl
illerinde
36
mikro
havzada
uygulanmaktadır.
Dış
kaynaklı entegre bir
projedir.

İçerik
Müdürlüğü, Artvin ve Bayburt İl Özel
İdarelerinin katılımı ile Artvin,
Bayburt ve Erzurum illerinde 63
mikrohavza içerisinden seçili 13
mikrohavzada yapılan mikrohavza
planları çerçevesinde 162 köyde
uygulanmaktadır.
Fon
Sağlayan
Uluslararası Kurum/Kuruluş, Japonya
Uluslararası İş birliği Ajansı’dır.
(JICA)
Projenin
Bütçesi,
6.150.000.000
Japon
Yeni’dir.
Erozyon, vejatasyon ve sosyo
ekonomik olarak izlenen projede,
mevcut durum ortaya konularak ara ve
nihai izlemeler ile neticelendirilmiştir.
Elazığ, Bingöl ve Muş illerinin Murat
Nehri Havzasında yer alan bölümünde
tabii kaynak bozulmasının önüne
geçmek ve gelir getirici faaliyetler ile
üst
havzada
yaşayan
halkın
yoksulluğunu
azaltarak
tabii
kaynaklara olan baskıyı azaltmak
amaçlanmıştır. Proje, Orman Genel
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Bolaman Nehri Havzası 2021-2027
Rehabilitasyon Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
Müdürlüğünün
koordinasyonunda
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü, DSİ Genel
Müdürlüğü, katılımı ile Elazığ, Bingöl
ve Muş illerinde 36 seçili mikro
havzada yapılan mikro havza planları
çerçevesinde
291
köyde
uygulanmaktadır.
Fon
sağlayan
kuruluş IFAD’dır. (BM Uluslararası
Tarımsal Kalkınma Fonu) Projenin
toplam bütçesi 53.207.300 USD’dır.
Ayrıca 2020 yılında 8.200.000
USD’lik ilave finansman İkraz
Anlaşması imzalanmıştır.
Ordu ve Tokat illerinde Tarım ve Orman Bakanlığı-Orman
uygulanacaktır.
Dış Genel
Müdürlüğü
kaynaklı entegre bir proje koordinatörlüğünde, Tarım Reformu
olacaktır.
Genel Müdürlüğü, DSİ Genel
Müdürlüğü/ Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı-Karayolları
Genel
Müdürlüğü katılımı ile planlanan dış
kaynaklı entegre bir projedir. Dış
finansmanının Dünya Bankası olacağı
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Çekerek Nehri Havzası 2021-2027
Rehabilitasyon Projesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
bir proje olacaktır. 2019 yılından bu
yana yapılan çalışmalar sonucu ikraz
anlaşması seviyesine gelmiş olup
beklenmektedir. Doğu Karadeniz
Havzasında olup Bolaman Çayı
Havzasında 12 ilçeyi içeren Ordu ile 3
ilçeyi içeren Tokat ili uygulama
alanıdır.
Projenin amacı, “Bütünleşik havza
yönetimi prensiplerini uygulayan
güçlü kurumsal yapılar yönetiminde,
rehabilite edilmiş doğal kaynaklar,
sürdürülebilir arazi kullanımı, heyelan
ve sel kontrolü, su, sanitasyon ve yerel
hareketlilik için uygun altyapılar ile
desteklenen
Bolaman
Havzası
halkının, gelir getirici faaliyetler ile
geçim kaynaklarını artırmak ve
ortalama ülke refah seviyesini
yakalamak”dır.
Yozgat, Sivas, Çorum ve Tarım ve Orman Bakanlığı- Orman
Tokat
illerinde Genel
Müdürlüğü
uygulanacaktır.
Dış koordinatörlüğünde, Tarım Reformu
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışma Yapılan Alan
İçerik
kaynaklı entegre bir proje Genel Müdürlüğü, DSİ Genel
olacaktır.
Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı-İl Özel
İdareleri katılımı ile planlanan dış
kaynaklı entegre bir projedir. Dış
finansmanının Dünya Bankası olacağı
bir proje olacaktır. 2019 yılından bu
yana yapılan çalışmalar sonucu ikraz
anlaşması seviyesine gelmiş olup
beklenmektedir.
Kızılırmak
ve
Yeşilırmak
Havzalarında
olup
Çekerek havzasında Yozgat ili
Akdağmadeni, Aydıncık, Çayıralan,
Çekerek,
Kadışehri,
Saraykent,
Sorgun ve Merkez ilçesi; Sivas ili
Yıldızeli ilçesi; Tokat ili Artova,
Sulusaray, Yeşilyurt ilçesi; Çorum ili
Alaca ve Ortaköy ilçesi uygulama
alanıdır. Projenin amacı; havzada,
bitki
örtüsü,
toprak
ve
su
kaynaklarının
sürdürülebilir
kullanımının sağlanması, muhtelif
gelir getirici faaliyetlerle geçimin
iyileştirilmesi sayesinde çevresel
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

TEMA Vakfı

Katılımcı Nehir Havza 2019-2020
Yönetimi Projesi / AB
Sivil Toplum Diyaloğunu
Geliştirme Hibe Programı

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına
katkıda bulunmaktır.

25 Nehir Havza Bölgesi

Projenin amacı su konusunda
çalışmalar yürüten STK’lar başta
olmak üzere sivil toplumun ve halkın
Su Çerçeve Direktifi ve Nehir Havza
Yönetim
Planları
hakkında,
kapasitesini artırmak, kamu başta
olmak üzere paydaşlar arasında
diyaloğu
sağlamak
ve
Havza
Yönetiminde AB iyi uygulama
örnekleri
ve
deneyimlerinin
patlaşılmasıdır.
Proje kapsamında;
Avrupa Birliği ülkelerinden farklı
STK temsilcilerinden 30 kişilik
katılım ile Brüksel’de Su Çalışma
Grubu Toplantısı yapılmıştır.
TEMA Vakfı, SYGM ve Akademi
temsilcilerinden oluşan 5 kişilik bir
ekip ile su ve taşkın yönetmi
konusunda deneyim paylaşımı için
Zagreb ve Brüksel saha ziyareti
gerçekleştirilmiştir.
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
Proje ortakları EEB (Avrupa Çevre
Büresu ve FoE (Dünya Dostaları
Hırvatistan)
tarafından
havza
yönetiminde katılımcılık iyi örnekleri
ve AB üyeliğine geçiş sürecinde nehir
havza yönetim planlamasına geçiş
konusunda deneyim paylaşımı raporu
hazırlanmıştır.
TEMA, SYGM ve DSİ uzmanlarınca
(SYGM Eğiticilerin Eğitimi Projesi
Katılımcıları tarafından) 70 kişilik
STK temsilcilerinden oluşan bir ekibe
2 tam günlük Türkiye’de SÇD ve
NHYP ve su yönetinde katılımcılık
konusunda eğitim verilmiştir. Halkın
bilinçlendirilmesi kapsamnda eğitim
webinarları gerçekleştirilmiş, ayrıca
yaklaşık 200 kişilik TEMA il ilçe ve
üniversite temsilci ve sorumlularına
havza yönetimi ve katılımcılık
konusunda eğitimler düzenlenmiştir.
Havza yönetimi konusunda sosyal
medya kampanyaları ile yaklaşık 3
milyon kişiye erişim sağlanmıştır.
Ülke genelinde farklı havzalarda 50
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Kurum Adı

Projenin Adı

Projenin Süresi/Durumu

Çalışma Yapılan Alan

İçerik
farklı noktada farkındalık artırma
etkinlikleri düzenlenmiştir. 4 adet
farkındalık videosu paylaşılmıştır.
10 farklı nehir havzasına, havzalardaki
su sorunlarının tespitine ilişkin
ziyaretler gerçekleştirilmiş, yerel
basında
ve
sosyal
medyada
paylaşılmıştır.
TEMA Su Tehditleri Haritasına halkın
katılımı ile 150 yeni yerel su tehdidi
veri girişi sağlanmıştır.

Yukarıda kurum/kuruluşlarımız tarafından yapılan çalışmaların bazılarında üniversite öğretim üyeleri de doğrudan veya dolaylı olarak yer
almakta olup, hem bu proje sonuçları hem de üniversitelerce münhasıran yürütülen akademik faaliyetler neticesinde su sektöründe birçok çalışma
ve yayın gerçekleştirilmektedir. Aşağıda söz konusu su alanında yapılan yayınların ulusal ve uluslararası mecralardaki sayıları Tablo 11, 12, 13,
ve 14’de yer almaktadır.
Tablo 11 Web of Science verilerine göre ülkemizdeki üniversitelerde su ve atıksu arıtma alanında yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı

Atıksu arıtımı

2017

2018

2019

2020

2021

66

53

67

68

43
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Su arıtımı

22

21

29

34

10

Hidroloji
/
6
Hidrojeoloji

5

17

11

9

Toplam

74

96

102

53

88

Tablo 12 Web of Science verilerine göre ülkemizdeki üniversitelerde su alanında yapılan çalışmaların bazı arıtma teknolojilerine göre
dağılımı
Çalışma alanı

2017

2018

2019

2020

2021

Membran
prosesler

32

35

29

36

22

Fitoremediasyon

5

7

7

5

3

Dezenfeksiyon

5

6

3

8

4

Enzimatik
prosesler

16

6

7

4

6

Tablo 13 YÖK Ulusal Tez Merkezi verilerine göre ülkemizdeki üniversitelerde su arıtımı alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları
Yüksek lisans

2016
6

2017
7
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7

2019
22

2020
5

2021
2
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Doktora
Toplam

1
7

1
8

1
8

1
23

3
8

1
3

Tablo 14 YÖK Ulusal Tez Merkezi verilerine göre ülkemizdeki üniversitelerde hidrojeoloji/hidroloji alanında yapılan lisansüstü tez
çalışmaları
2018

2019

2020

2021

Yüksek lisans

17

20

13

3

Doktora

5

1

4
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Çiftçi Eğitim Faaliyetleri
Çiftçilerimizin uygulamada karşılaştıkları sorunların tartışıldığı ve sorunlara
çözüm alternatiflerinin geliştirildiği, çiftçilerin birbirleri ve eğiticilerle deneyimlerini
paylaştığı MEB onaylı “Basınçlı Sulama Sistemleri” ve “Etkin ve Verimli Sulama
Sistemleri” konulu eğitimler düzenlenmektedir. Başkanlığımız konu uzmanlarının
özverili çalışmaları sonucunda hazırlanan eğitim programlarına katılarak başarılı olanlara
MEB onaylı katılım belgesi verilmektedir. Belirtilen eğitim programları mesleki ve
teknik eğitim programları kapsamında olduğundan herkese açıktır. Eğitimlere 2021
yılında da devam edilmekte olup; eğitimlere ilişkin özet bilgiler Tablo 15’te verilmiştir.
Tablo 15 Çiftçilere yönelik düzenlenen eğitimlere ilişkin bilgiler
Yıllar

Eğitim
Sayısı

Katılım Belgesi Alan
Çiftçi Sayısı

2015-2020

390

8.469

Çiftçi Yayım Faaliyetleri
Teorik bilgilerin uygulamaya yansımasını sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik
olarak düzenlenen yayım faaliyetleri aşağıda verilmiştir;
Çiftçilerin sulama sistemlerinin tasarımında son teknolojileri ve uygulamada
karşılaşılan sorunların çözümü için geliştirilen teknikleri görmeleri, konu uzmanları ve
ekipman üreticileri ile konuşmalarını temin etmek amacıyla tarım fuarlarına katılımları
sağlanmaktadır.
Çiftçilerin basınçlı sulama sistemlerindeki farklı uygulamaları (scada merkezli
sulama sistemleri, güneş enerjili sistemlerin damla sulamada kullanımı, su hasadı
teknikleri ile sulama toprak altı damla sulama sistemleri gibi) yerinde görmeleri amacıyla
araştırma kurumlarına/kuruluşlarına ve üniversitelere düzenlenen inceleme gezilerine
katılımları ile uygulama ağırlıklı olarak bilgi edinmeleri ve deneyimlerini paylaşmaları
temin edilmektedir,
Konferans, seminer, çalıştay ve panel benzeri etkinlikler düzenlenerek, havza
ölçekli desteklenen ürünler ve bu ürünlerin sulama programlarının yapılması,
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yenilenebilir enerji kaynaklarının sulamada kullanımı, sulama randımanı, basınçlı sulama
sistemlerinin avantajları, sulama randımanının artırılması, tarımsal kuraklık ve iklim
değişikliği konularında çiftçilerin akademik olarak bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.
Düzenlenen etkinliklerin görsel açıdan desteklenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan
konularda yayım materyali hazırlanmakta ve yeteri kadar çoğaltılarak etkinliklerine
katılan çiftçilere dağıtılmaktadır. Yayım materyallerinde küresel ısınma, tarımsal
kuraklık, iklim değişikliği, su hasadı teknikleri, evsel atık suların sulamada kullanımı,
yüzey altı damla sulama sistemleri, yağmurlama sulama, damla sulama, drenaj ve arazi
toplulaştırması gibi sulamanın önemli bileşenleri olarak kabul edilen konular
işlenmektedir.
Düzenlenen yayım faaliyetlerine ilişkin özet bilgiler Tablo 16’ da verilmiştir.
Tablo 16 Çiftçilere yönelik düzenlenen yayım faaliyetlerine ilişkin bilgiler

Yıllar

Basılı/Görüntülü
Yayım Materyali Sayısı

2015-2020

Faaliyet
Sayısı

84.384

122

Faaliyete Katılan
Çiftçi Sayısı
4.540

Proje Uygulamaları:
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda, Tarım ve Orman
Bakanlığına bağlı araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin havzalarda su yönetimi,
kuraklık, çölleşme ve sulamanın etkinleştirilmesi konularıyla ilgili yürüttükleri
araştırmaların sonuçlarından elde edilen bulgular ve yenilikler yayım projeleri
uygulanarak çiftçi şartlarında yaygınlaştırılmaktadır.
Bu amaçla uygulanan yayım projeleri kapsamında demonstrasyon, tarla günleri,
çiftçi toplantıları, çiftçi inceleme gezileri, panel ve konferans gibi etkili yayım metotları
gerçekleştirilerek araştırma sonuçlarının çiftçi şartlarında yaygınlaştırılması ve
farkındalığın artırılması sağlanmaktadır. Uygulanan yayım projelerinden bazılarına
ilişkin özet bilgiler Tablo 17’de verilmiştir.
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Tablo 17 Araştırma sonuçları ve yeniliklerin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçi
şartlarında uygulanan yayım projelerinden bazı örnekler
Proje Adı

Uygulanan İller

Kuraklığa Toleranslı Buğday Çeşitlerinin Yayımı
Projesi

Afyonkarahisar
Eskişehir
Kütahya

Karpuz ve Kavun Yetiştiriciliğinde Mikro Havza
Su Hasadı Yöntemi Kullanımı Yayım Projesi

Samsun

Ankara Koşullarında Su Hasadı Tekniği İle Verim
Artışının Sağlanması Yayım Projesi

Ankara

Yüzeyaltı Damla Sulama Sisteminin Pamuk ve
Mısırda Kullanımının Yayımı Projesi
6-Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor Yayım
Projesi
Kuraklık Kaderim Deyip Boyun Eğme! Yayım
Projesi
Yarı Kurak İklim Kuşağında, Kuru Tarım
Koşullarında Su Hasadı Yöntemi ile Bitki Sulama
İmkânı Oluşturulması ve Toprak Suyunun
Muhafazası Yayım Projesi
Kuraklığa
Dayanıklı
Buğday
Çeşitlerinin
Yaygınlaştırılması Yayım Projesi
Çöl Macerası Yayım Projesi
Halfeti İklim Değişikliğine Hazırlanıyor

İzmir
Antalya
Çankırı

Kastamonu

Batman
Denizli
Şanlıurfa

Çiftçi şartlarında uygulanan yayım projeleri kapsamında gerçekleştirilen
faaliyetlere ilişkin özet bilgiler Tablo 18’de verilmiştir.
Tablo 18 Çiftçi şartlarında uygulanan yayım projelerine ilişkin özet bilgiler

Yıllar
2015-2020

Faaliyet (demonstrasyon, tarla
günü, inceleme gezisi, panel,
çiftçi toplantısı ve benzeri)
Sayısı
566
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Çevre Düzeni Planları ve Bütünleşik Kıyı Alanı Planları:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülke genelinde üst ölçekli planlama
çalışmalarının başlatıldığı 2002 yılından itibaren geçen süre içerisinde ülke topraklarının
%99’unun 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları tamamlanmıştır. Bu kapsamda
yürürlüğe giren mevzuat çerçevesinde, 17 ilin 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planları
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca ilgili yerel yönetimlerce hazırlanıp
onaylanarak, 58 ili kapsayan 19 planlama bölgesinin 1/100.000 ölçekli bölge bazındaki
çevre düzeni planları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiş
durumdadır. Kendi imkânlarıyla il bütününde plan hazırlama olanağı kısıtlı bulunan iki
ilin (Kilis, Amasya) 1/100.000 ölçekli il çevre düzeni planları da Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Afyonkarahisar-Uşak-Kütahya Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanmış olup onaylanma aşamasındadır. Bu planla
birlikte ülke topraklarının tamamı planlı hale getirilmiş olunacaktır.
Ülkemizde bütünleşik kıyı alanları planlarının bir kısmı tamamlanmış olup kalan
kısımlarında çalışmalar devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal
Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanan bütünleşik kıyı alanları planları aşağıda yer
almaktadır:


İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı



Balıkesir-Çanakkale İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı



Aydın-Muğla İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı



İzmit Körfezi (Kocaeli - Yalova) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı



Bursa İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı



Antalya Bütünleşik Kıyı Alanları Planı



Samsun Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Planlaması.
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DAHA ÖNCE YAPILAN ŞURALARDA ALINAN KARARLAR
2017 YILI 2. ORMANCILIK VE SU ŞURASI
Karar 1: Su konusunda ulusal ve kurumsal düzeyde eğitim, araştırma ve geliştirme
çalışmaları güçlendirilmelidir.
Karar 6. Su tahsisleri konusunda uygulama ve denetime yönelik esaslar
geliştirilmelidir.
Karar 7. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek elden
yürütülmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
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 11. Sulama projelerinde gerçekleşen faydalar ile birlikte teknik, sosyal,
ekonomik ve çevresel etkilerin ölçülebilmesi için mevcut izleme ve değerlendirme
sistemlerinin uygulama bütünlüğü sağlanmalıdır.
Karar 12. Enerji maliyetlerinin sulama yönetiminde ortaya çıkardığı problemlerin
çözümü için alınan tedbirler artırılmalıdır.
Karar 13. İşletmeye açılan sulamalarda, çiftçilerin sulu tarım kültürü
gelişmemesinden dolayı yaşanan problemlerin çözümü için alınan tedbirler sistematik
hale getirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
Karar 14. Su Kullanıcısı Sulama Teşkilatlarının kurumsal kapasitesini
geliştirilmesi ve performanslarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılmalıdır.
Karar 15. Sulama yönetiminde kamu ve özel sektör işbirliğinin artırılmasına
yönelik çalışmalar sürdürülmeli, elde edilen neticelere göre hareket edilmelidir.
Karar 32. Havza esaslı su yönetimi için hukuki ve idari altyapı tamamlanmalıdır.
Karar 33. Havza su yönetim planları hazırlanmalı, etkin biçimde uygulanmalı ve
bu süreçte tarafların katılımı sağlanmalıdır.
Karar 35. Etkin bir su yönetimi için idari yapıda gerekli düzenlemelerin yapılması
sağlanmalıdır.

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
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Karar 36. Havza esaslı su potansiyelinin, su kullanan sektörlere göre, havzalara
özgü paylaşım esasları ortaya konularak tahsisi sağlanmalıdır.
Karar 37. Ulusal Su Planı ve Ulusal Su Güvenliği Planının hazırlanması
sağlanmalıdır.
Karar 38. Su yönetimi için ihtiyaç duyulan ilave bilgi ve veriler üretilmeli, üretilen
bilgi ve verilerin standardizasyonu sağlanmalıdır.
Karar 40. Suyun etkin ve verimli kullanımı konusundaki uygulamalar
desteklenmelidir.
Karar 47. Ülkemizin tamamı için hidrojeolojik etütlerin tamamlanması; yeraltı su
kütlelerinin, kalitelerinin ve korumaya ilişkin tedbirlerin belirlenmesi sağlanmalıdır.
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2019 YILI 3. TARIM ORMAN ŞURASI
Karar 25. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim ilkeleri çerçevesinde
kullanılması, korunması ve izlenmesinin sağlanması,
Karar 26. Ülkemiz su kaynaklarının daha etkin ve daha verimli yönetilebilmesi,
ihtiyaç duyulan hukuki altyapının sağlanabilmesi amacıyla Su Kanununun çıkarılması,
Karar 59. Tarım, orman ve suyun yönetiminin aynı çatı altında toplanmasından
doğan sinerjinin bölgesel dinamiklerle en etkin şekilde ekonomiye yansıtılması için bölge
veya havza bazlı yönetim modeline geçilmesi
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GZFT ANALİZİ
Konu Başlıkları
1.Yasal ve
yapılanma

Güçlü Yönler

idari 





Köklü ve tecrübeli
kurumların bulunması
Su
mevzuatının
uygulanması
Dünyadaki gelişmelere
paralel
olarak
değişimlerin
takip
edilmesi
Su Kanunu taslağının
hazırlanmış olması

Zayıf Yönler







2.Kurumlar arası 
koordinasyon



Su ile ilgili birçok 
kurumun
Tarım ve
Orman Bakanlığı altında
tek çatı altında toplanmış
olması
Su ile ilgili çalışan 
kurumlarda deneyimli
uzmanların bulunması

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Fırsatlar

Tehditler

Su konusunda yetkili 
birçok kurumun olması
Kurumların
yerel,
bölge/havza ve ülke
ölçeğinde farklı şekilde
yapılanması
Mevzuatta boşlukların ve
çakışmaların bulunması
Mevzuat
düzenlemelerinde
düzenleyici
etki
analizinin
detaylı
çalışılmaması
İdari sınırlarla havza
sınırlarının örtüşmemesi

Kamuoyu baskısı ve 
desteği


Kurumsal taassup
Su
kanunun
henüz
yürürlüğe girmemiş olması

Kurumlarda geçmişten 
gelen bazı alışkanlıkların
olması
(Kurumsal
taassup,
veri
paylaşmama vb.)
Entegre
havza
projelerinin koordinatör
kurum
tarafından

Tarım
ve
Orman 
Bakanlığı
(TOB)
merkez, bağlı ve ilgili 
birimleri ile bunların
taşra
teşkilatı
tarafından
yürütülen
tüm
dış
kaynaklı
projelerin (IPA ve

Havza sınırları ile idari
sınırların örtüşmemesi
Kurumlar
arası
koordinasyon gerektiren dış
kaynaklı projelerin kurum
proje bütçe tavanına dahil
olması ve bu durumun da
kurumlar
tarafından
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler



Su yönetimine ilişkin
kurumlar
arası
koordinasyonun
sağlanması maksadı ile
Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü’nün

kurulmuş olması
 Ülke genelinde güçlü bir
kamusal eğitim ve yayım
organizasyonunun
olması
 Fon sağlayıcı ulusal ve
uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği yapılıyor olması
Kurumlarda
resmi
yazışmalar
ile
diğer
arşiv/arka
plan
dokümanlarının
dijital
sistemler
üzerinden 
yürütülmesi
ve
bu
sistemlerin
haberleşme
oranının artması

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Fırsatlar

yeterince
sahiplenilmemesi
ve
bunu koordine ettiği
kurumlara
yansıtamaması
Personel
yönetiminde
sorunların
yaşanması
(projelere
doğru
uzmanların atanmaması, 
doğru
yere
doğru
personelin atanmaması
vb.)
Mevzuattaki eksiklikten
dolayı
Büyükşehir
Belediyelerinde tarımsal
sulamaya
ilişkin
uygulamaların farklılık
göstermesi
Su yönetimine ilişkin
yetkisi
olan
birçok
kurumun olması (Tarım
ve Orman Bakanlığı,
Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik

Tehditler

IPARD
hariç)
izlenmesine
yönelik
usul
ve
esasların
belirlendiği
“Dış 
Kaynaklı
Projelerin
İzlenmesine
İlişkin
Genelge”nin
yayımlanmış olması
Mevzuat düzenlemesi
sonucu
suyun
kullanımında su ve
kanalizasyon idareleri
ile
büyükşehir
belediyelerinin birlikte
hareket ediyor olması

projenin
sahiplenilmesi
konusunda sıkıntılara neden
olması
Kurumlar
arası
koordinasyon, işbirliği ve
eşgüdüm konusunda yasal
bir takım darboğazların
olması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

Tehditler

Bakanlığı,
Sağlık
Bakanlığı, Belediyeler
vb.)
Sulama
suyunun
yönetimine
ilişkin
dağınık bir yapının
olması
Kurumların
kendi
görevleri
dışında
görevler üstlenmesi
Sulama
ile
ilgili
hususlarda DSİ ile Tarım
ve
Orman
İl
Müdürlükleri arasında
koordinasyon
eksikliğinin olması
Suyun havza bazlı olarak
tek elden yönetiminin ve
tahsisinin
sağlanması
konusunda bir sistemin
olmaması
Suya ilişkin aynı konuda
farklı kurumların yetki
sahibi olması

118

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

Tehditler

Tarım
ile
ilgili
birimlerde
“Tarım
Havzaları”
(ilçe
sınırlarına tekabül eden
havzalar),
su
ilgili
birimlerde
“Su
Havzaları”
tanımları
kullanılmakta
olup,
havza
tanımında
mutabakata varılmamış
olması
Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü (BÜGEM),
Devlet Su İşleri (DSİ) ve
Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü
(SYGM)
arasında koordinasyon
sağlanarak
havzaya
özgü,
farklı
iklim
şartlarına
bağlı,
su
potansiyeline dayalı bitki
deseni ve desteklenecek
ürünlerin
sahaya
uygulanmasında
problemlerin yaşanması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

Tehditler

Kurumların veri tutma
alışkanlıklarının
olmaması veya kurumlar
arası
veri
saklama
yöntemlerinde
farklılıkların/
düzensizliklerin
bulunması
İklim
Değişikliği
konusunu
içeren
projelerin
kurumlarca
eşgüdümlü
olarak
yürütülmemesi
Özel sektör aracılığıyla
yürütülen
projelerde
kurumlar arası veri temin
ücretlerinin
yüksek
olması
Görev alanı birden fazla
havzayı içeren DSİ
Bölge Müdürlüklerinin
sorumluluk sahalarının
havza veya alt havza
bazında olmaması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler




3.Paydaş katılımı 
ve katılım süreçleri

AB
Direktifleri
ve 
Ulusal Mevzuata göre
havza
yönetimi
planlamasında
katılımcılığın yer alması 
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Fırsatlar

Su
yönetiminde
planlama yetkisi ile
izleme-denetim
yetkisinin
farklı
kurumların
sorumluluğunda olması
Özellikle su ve çevre
konularında
faaliyet
gösteren kurumlarda son
15 yıl içinde çok sayıda
kurumsal
yeniden
yapılandırma yapılmış
olması (ör. Çevre ve
Orman Bakanlığı (2007),
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı ile Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
(2011), Tarım ve Orman
Bakanlığı (2018))
Mevzuatta veya ilgili 
dokümanlarda
tüm
planlamalar için paydaş
tanımının yer almaması
Halkın bilgilendirilmesi 
ve katılımı konusunun

Tehditler

Gelişen teknolojinin, 
tanıtım, görünürlük ve
katılım çalışmalarını
kolaylaştırması
Havza
yönetim
planlarına
internet

Sosyal medyada doğruluğu
teyit edilmeyen haberlerin
kolaylıkla
yayılması,
kamuoyu algısının hızlı
değişmesi
ve
yönlendirilmesi
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler






Kurumlar
tarafından
sosyal medyanın daha
fazla kullanılması ve
görüşlerin karar alma
süreçlerinde daha fazla
etkili olması
Tarımsal eğitim, yayım
ve
araştırma
çalışmalarını yürüten İl
Tarım
ve
Orman
Müdürlükleri,
üniversiteler, STK’lar ve
TOB’na bağlı araştırma
enstitüleri
arasında
işbirliği
ve
koordinasyonun
artırılmasını
sağlayan
Bölge
Grup
Toplantılarının (BGT)
her yıl düzenli olarak
düzenlenmesi
Nehir Havza Yönetim
Planları, Özel Hükümler,
ÇED
süreçlerinde
paydaş katılımının ve

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

nasıl ve hangi düzeyde
yapılacağına
ilişkin
rehber bir dokümanın
olmaması

Paydaş
haritalandırmasının
yapılmamış olması
Katılımcılığın
havza
planları
hazırlama
sürecinde yer alması
ancak
uygulama
sürecinde
paydaşlar
arasında
yeterli
koordinasyonun
sağlanamaması
Havza
Yönetim
Heyetlerinde
sivil
toplum
kuruluşlarının
havzadaki il sayısı ile
orantılı olarak temsil
edilmemesi
İl
Su
Yönetimi
Koordinasyon
Kurullarında
sivil
toplum
kuruluşlarının

Tehditler

üzerinden her kesim
tarafından
erişim
sağlanabilmesi
Dijital
platformların
toplantı,
seminer,
anket, görüş öneri için
daha faza kullanılması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

halka danışma sürecinin
yürütülmesi
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Fırsatlar

Tehditler

asil üye olarak yer
almaması
Bazı illerde, Havza
Yönetim Heyetlerinde
yer almak üzere İllerde
mukim sivil toplum
kuruluşunun
bulunmaması
Havza
Yönetim
Planlarındaki
teknik
düzeyin
vatandaş
tarafından anlaşılabilir
seviyede olmaması
Genellikle ülke geneli
için verilen su ile ilgili
bilgilerin havza özelinde
paylaşılmaması
Projelerin
görünürlüğünün
sağlanmasına
ilişkin
eksikliklerin olması
Su yönetimine ilişkin
planlar
hazırlanırken
paydaşlarla
birlikte
yürütülecek
sürece
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler



4.İzin, denetim ve 
yaptırım






167 Sayılı Yeraltı Suları 
Kanunu ve Yeraltı Suları
Teknik Yönetmeliğinin
olması
Yeraltı suyu kütlelerinin
emniyetli verim oranında
tahsislerin
artırılması
veya düşürülmesi için
kanuni dayanağın olması 
Yeraltı suyu kütlelerinde
rezervler belirlendikçe
işletme
sahalarının
Bakanlık Oluru ile ilan 
edilmesi
İçme suyu sağlanan kuyu
ve kaynakların koruma
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Fırsatlar

Tehditler

ilişkin genel düzenleyici
yasal bir dayanağın
olmaması
Bölge
Grup
Toplantılarına özellikle
STK ve üniversitelerden
yeterli düzeyde katılım
sağlanmaması
İdari
ve
yapısal 
sorunlardan kaynaklanan
yetersizlikler
(Yeraltı
suları yönetimin ayrı ve
güçlü bir birim olarak
yapılandırılmamış
olması,
Personel 
yetersizliği vb)
Kayıt
dışı
su
kullanımlarının
ceza
işlemi olmasına rağmen
engellenemeyişi
Kanuni
yaptırımların
sadece idari olması ve
yetersiz olması

İçme suyu sağlayan
tüm
kuyu
ve
kaynakların
İlgili
yönetmelik
kapsamında korumaya
alınması
Çıkarılması planlanan
Su Kanunu kapsamında
kayıtsız kuyuların kayıt
altına
alınması,
sonrasında havzadaki
su miktarına göre
sayaçlar
ile
takip
edilecek şekilde tahsis
yapılması









Kısıtlı rezervi olan suyun
kayıtsız
kullanımlar
nedeniyle fazla kullanılması
sonucu
su
rezervinin
tehlikeye düşmesi
Suyun üzerinde siyasi
baskıların olması (özellikle
kayıt dışı açılan kuyularla
ilgili)
İklim
değişikliği
ve
değişken su potansiyeli
nedeniyle
tahsis
ve
kullanımdaki
denetim
zorluğu
Diğer sektörlerin su ve
doğal kaynakların kullanımı
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler










alanı
belirlenerek
koruma altına alınması
Bitki Koruma Ürünleri
satışında
karekod
uygulanmasına
geçilmesi
Havza bazlı kullanılmış
suların geri kullanımına
ilişkin
çalışmaların
yapılması
Çevre Kanunu açısından
cezaların
caydırıcı
olması
YAS seviye izlemelerde
teknolojik gelişmelerin
olması; Konya Kapalı
Havzası otomatik seviye,
sıcaklık,
elektriksel
iletkenlik ölçümü örneği
(Ülke Geneli toplam 186
kuyuda otomatik seviye
sistemi)
İçme Suyu Eylem Planı
ile 81 ilin içme suyu
ihtiyacı için uzun vadeli

Zayıf Yönler

Fırsatlar
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YAS belgelerin yalnızca
ilk kuyu açılmasında
verilmesi,
sonrasında
yeterli
personelin
olmaması
nedeniyle
takibinin yapılamaması
YAS
Kullanma
belgelerinin değerli kağıt
özelliğinde olmaması ve
buna bağlı olarak YAS
Kullanma belgelerinde
belli yenileme süre
zorunluluğunun kanunda
olmaması
İçme suyunu kuyu ve
kaynaklardan sağlayan
belediyelerin
koruma
alanı
taleplerinde
isteksiz olması
İçme suyu ilanı yapılan
kuyu ve kaynakların
kullanıcıları tarafından
ilanda belirtilen tedbir ve
yasakların
yerine
getirilmemesi









Kayıtsız
kuyuların
kayıt altına alınması ve
kullanılan
suyun
ölçülmesi hususunda
kurumlar arası güçlü
bir mutabakatın olması
Kentsel deşarjlarının
gerçek-zamanlı
çevrimiçi
takibinin
yapılıyor olması
SKKY’nin
revize
edilmesi
YAS ve YÜS yenilikçi
teknolojilerin
bulunması,
örneğin
sulamada
kullanılan
otonom
sistemlerin
yaygın
olarak
kullanılması
YAS
seviye
izlemelerindeki
teknolojik gelişmeler
AB
mevzuatında
yapılan

Tehditler
üzerindeki artan talebine
karşılık havza bazlı izin
sisteminin olmaması

125

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Konu Başlıkları

Güçlü Yönler









projeksiyonların
yapılmış olması
AAT çıkış sularının
arıtılıp sulama suyu
olarak
kullanılması
çalışmalarının
devam
etmekte olması
Sulamadan dönen suların
yeniden
kullanımına
ilişkin
çalışmaların
devam etmesi
İçme kullanma suyu
temin edilen yerüstü
suyu havzalarına ilişkin
havza koruma planları
yapılarak bu havzaların
koruma altına alınması
İzin, denetim ve yaptırım
envanterinin
dijital
sistemler
üzerinden
yürütülmesinin
yaygınlaşması,

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

Envanterlerin
eksik
olması

Kuyuların
sayaçlandırılması
sürecinin
tamamlanmaması
Yayılı
ve
noktasal 
kaynaklar
ile
ilgili
düzenlemelerin(izin
denetim
yaptırım
anlamında) tek çatı 
altında olmaması
Sulamadan dönen suların
yeniden
kullanımında
hangi tüzel kişiliğin
sorumlu olacağının net
olmaması,
yasal
düzenlemenin
bulunmaması
Sulamaya açılan yerlerde
yetkili
kooperatifler,
birlikler
bilgilerinin
bulunmaması,
Sulamaya ilişkin izin,
denetim,
yaptırım

Tehditler

güncellemelerin
ülkemize aktarılması
Su kısıtı olan ülkelerde
uygulanan su hakkı
transferi veya takas
(trade-off) sistemleri
Çevresel konularda ve
su kaynakları ile ilgili
hususlarda
artan
kamuoyu baskısı
Sıfır deşarj prensibinin
yaygınlaşması
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Güçlü Yönler

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

Tehditler

anlamında
yetkili
kurumların çok fazla
olması
Denetim
mekanizmasında görev
alan
personelin
sertifikalandırılmasının
olmaması,
Bazı
sektörlerde
denetimin
standart
formlar
üzerinden
yapılmaması
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüklerinde Çevre
Yönetimi
ve
Denetiminde
yeterli
personel olmaması
İzin, denetim ve yaptırım
bilgilerinin şeffaf olarak
paylaşılmaması
YAS ile ilgili cezaların
caydırıcı olmaması
Sulamaya ilişkin izin,
denetim,
yaptırım
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler
anlamında
karmaşası

5.Avrupa
Birliği 
(AB) süreci



6.Sınıraşan sular



Su Çerçeve Direktifi 
(SÇD), Kentsel Atıksu
Arıtımı Direktifi, Yeraltı 
Suları Direktifi gibi AB
Direktiflerinin
yasal
mevzuata
uyumlaştırılması
çalışmalarının yapılmış 
ve yapılmaya devam
ediliyor olması
Teknik
açıdan
AB
sürecinin
yürütülmesi
gerekliliğine olan destek

Sınıraşan sulara ilişkin 
kurumların uzun yıllardır
gelen ve eşgüdümlü
politikası
ve
çalışmasının bulunması
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Fırsatlar

Tehditler

yetki

Su Kanunu’nun henüz 
çıkarılmamış olması
Suyla
ilgili
AB
Direktiflerinin
uygulanması anlamında 
istenilen
düzeyde
olunmaması
Uyumlaştırılan
ve
uyumlaştırılacak
müktesebata
yönelik
Düzenleyici Etki Analizi
çalışmalarının yeterince
ve sağlıklı bir şekilde
yapılmaması,
geçiş
sürelerinin
sürekli
ötelenmesi
Sınıraşan sulara ilişkin 
yapılmış
olan
bazı
anlaşmaların net su
miktarı bazlı olarak
yapılmış olması

Mülteci ve yasa dışı 
göç nedeniyle çevresel
alt yapı ihtiyaçları için
AB fonları
AB
SÇD,
Taşkın 
Yönetimi, NATURA
konularında sınıraşan
işbirliğine
ilişkin 
maddelerin yer alması


Uluslararası
su 
hukukunun gelişimine:
teamül ve çok taraflı
sözleşmelerin
oluşumuna
öncü,
gündem oluşturucu ve

AB Çevre politikasına
ilişkin mevzuatın sürekli
güncellenmesi ve daha sıkı
hale gelmesi
Küresel
düzeyde
yaşanabilecek
siyasi
anlaşmazlıklar
Siyasi gelişmelerin AB
müktesebatının uyum ve
uygulanması
hızında
azalmaya yol açması
AB üyeleri arasındaki
sınıraşan
konuların
çözümünde
AB
müktesebatının bağlayıcı ve
zorlayıcı olmaması
Sınıraşan sulara ilişkin
yapılmış olan anlaşma
hükümlerinin yaşanan iklim
değişikliğine göre revize
edilmemesi
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler




7.Havza
esaslı 
planlama,
uygulama, izleme
ve değerlendirme

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Uzun yıllardan beri 
sınıraşan havzalar da
dâhil
olmak
üzere
havzalardaki su yapıları
yatırımlarının yapılmış
olması
Akım Tahmin ve Havza
Optimizasyon Modeli 
(ATHOM)
Projesinin
sınıraşan su havzalarında
yaygınlaştırılması

İklim
değişikliğinden
kaynaklı
durumlar
nedeniyle, sınıraşan su
anlaşmalarındaki miktar
bazlı hükümlerin yüzde 
bazlı
olarak
değiştirilmemesi
Sınıraşan havzalardaki
su
yatırımlarının
tamamlanamaması


Kamu, özel sektör, 
üniversitelerde
havza
esaslı
planlama
yapabilen
insan
kaynağının bulunması

DSİ tarafından yapılan 
planlama
esaslarının
güncellenmesine gerek
duyulması,
planlanan
projenin
mansap
projelerine
etkisinin

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Tehditler

ilke
ve
normları 
belirleyici ülke olarak
çalışmaların
yürütülmesi
Sınıraşan sularımızda 
kıyıdaş
ülkelerle
karşılıklı yarar esasına
dayalı
uygulamalar
içeren
işbirliğinin
geliştirilmesi
Ülkemizin
mühendislik,
müşavirlik
ve
müteahhitlik anlamında
bölge ülkeleri arasında
lider
konumda
olmasının
sınıraşan
havzalar için avantaj
oluşturması
USBS’nin Çevre ve 
Şehircilik,
Sağlık
Bakanlığı,
vb
kurumlardaki
diğer
sistemlerle

Suyu tüm boyutlarıyla ele
alan küresel ölçekte kabul
gören
uluslararası
bir
sözleşmenin bulunmaması
Bölgede yaşanan savaş ve
siyasi belirsizlikler

Yağış, iklim gibi konularda
zaman
içerisinde
değişikliklerin yaşanması
ve bu durumun yapılmış
olan havza bazlı planlara
yeterince
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler









DSİ
Havza
Master
Planlarının tamamlanmış
olması
Ulusal
Su
Bilgi
Sisteminin
(USBS)
uygulamaya
geçilmiş
olması
“Su
Kaynaklarının
Sayısallaştırılması;
Tipoloji, Kütle ve Risk
Çalışmalarının
Yapılarak
İzleme
Programlarının
Hazırlanması
Projesi”nin yürütülüyor
olması
Su ve Kanalizasyon
İdarelerinin
ve
Belediyelerin
Su
Dengesi
Tablosu
hazırlama
alışkanlığı
kazanması
Taşkın ve Kuraklık
Yönetim
Planlarının
birçok
havzada

Zayıf Yönler
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yeterli
ölçüde
değerlendirilmemesi
Sabit su kalitesi izleme
istasyonlarının ve izleme
sıklığının yetersiz olması
Toprak nemi izleme
ağında
yaşanan
sıkıntıların olması
Su ve Kanalizasyon
İdarelerinin havza bazlı
Su Dengesi Tablosu
hazırlamaması
Alıcı ortam esaslı deşarj
limitlerinin
uygulanmaması
Genel su kullanımı
(içme-kullanma)
planlamaları
yanında
özellikle sulama suyu
planlamalarında
koordinasyonsuzluğun
bulunması, izleme ve
değerlendirme
aşamalarının pek çok alt

Fırsatlar









Tehditler

entegrasyonunun
sağlanacak olması
Gelişen
teknolojinin
harita
alımı
gibi 
konularda
kolaylık
sağlaması
ve
bu
teknolojinin
giderek
yaygınlaşması

Bütüncül
havza
yönetimi
anlayışı
çerçevesinde gereken
tedbirlerin belirlenmesi
Ulusal ve uluslararası
belgelerde yer alan
hedefler doğrultusunda
strateji, politika ve
planların geliştirilmesi
CBS sistemlerinin daha
fazla yaygınlaşması

yansıtılmadığından
planların
güvenirliğini
azaltması
Havzalara özgü Havza
İşletme, Optimizasyon ve
Su
Tahsis
Modelinin
olmaması
Dünya
genelinde
kaynakların koruma –
kullanma
dengesi
politikalarının
kullanma
yönüne doğru kayması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler








Zayıf Yönler

tamamlanmış olması ve
kalan havzalar için
çalışmaların
devam 
ediyor olması
Bazı havzalarda Sektörel
Su Tahsis Planı ve Nehir
Havza
Yönetim
Planlarının tamamlanmış 
olması ve kalan havzalar
için çalışmaların devam
ediyor olması
ATHOM
projesinin
havza
bazında
çalışmalarının olması
Havza bazında yürütülen 
çalışmalarda
teknik
kapasitenin
yüksek
olması
Havza bazında TOB
tarafından
yapılan
izleme ve planlama
çalışmalarına ve ilgili
raporlara
internet
üzerinden erişilebiliyor
olunması
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Fırsatlar

Tehditler

havzada yok denecek
kadar az olması
Bazı
kurumların
yaptıkları
çalışmaları
sayısallaştırmaması,
ilgili internet sitelerinde
yayınlamaması
YAS
modellerinin
bilişim
altyapısının,
havza bazlı su kalitesi ve
miktarına
ilişkin
verilerin, meteorolojik
verilerin
yeterli
olmaması
Karar destek sistemleri
ile ilgili belli ortak bir
altlığın olmaması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler








Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler

Meteoroloji
Genel
Müdürlüğü’nün (MGM)
güçlü bir altyapısının
olması
Milli
Su
Yönetim
Sistemi
fizibilitesinin
hazır olması
“Su
Kaynaklarının
Sürdürülebilir Yönetimi
için Ülkemize Özgü
Hidroloji, Su Kalitesi ve
Ekolojisi
Modelleme
Araçlarının
Geliştirilmesi" sonucu
geliştirilen
HİDROTÜRK
Modelinin
altlığının
yapılmış olması,
Sulak Alan Yönetim
Planlarının olması
Ulusal
Sulak
Alan
Envanteri Yönetim Bilgi
Sisteminin
olması
(https://saybis.tarimorm
an.gov.tr)

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler


8.Su
kirliliğinin 
önlenmesi
ve
kontrolü







Doğrudan bir habitatı
korumaya yönelik olan
Ramsar
Sözleşmesine
(Özellikle Su Kuşları
Yaşama Ortamı Olarak
Uluslararası
Öneme
Sahip
Sulak
Alan
Hakkında
Sözleşme)
ülkemizin üye olması
Konu ile ilgili mevzuatın
uzun yıllardır var olması
AB uyum süreci
Su kirliliği ile ilgili
birçok
araştırma,
projenin yapılması
Kirleticiler ve kaynakları
hakkında
detaylı
bilgilerin bulunması
Çevre
deşarj
izin
sisteminin uygulanması
Teknolojik gelişmelerin
yaygınlaşması/ucuzlama
sı (temiz üretim)
İhracat için gereken
kalite standartları

Zayıf Yönler

Fırsatlar











Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Denetim faaliyetlerinin
ağırlıklı olarak mesai
saatlerinde yapılması
Dijital
takip
sistemlerinin
yaygın
olmaması (SAİS, vb.)
Yetki çakışması (ÇŞB,
TOB,
Su ve Kanal
İdareleri)
Teknoloji bazlı deşarj
standartlarının
uygulanması
Havza bazında alıcı
ortam
esaslı
deşarj
standardına geçilememiş
olması




Tehditler

Artan kamuoyu baskısı 
Temiz üretime ve
organik ürünlere olan
talep
Bilinçli tüketici
Sosyal medya, basılı 
görsel
medyadaki 
haberler



Asyadaki
çevresel
gereklilikleri
yerine
getirmeyen
üretim
nedeniyle haksız rekabet
koşulları
Atık ithalatı
Bozunmayan
ve
biyobirikim
özellikli
maddelerin çevrede giderek
artması
(arka
plan
konsantrasyonları)
Arıtma tesislerinin ülke
genelinde tam kapasite ile
çalışmaması, bazılarının atıl
durumda olması
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Güçlü Yönler




9.Suyun miktar ve 
kalitesinin
izlenmesi







Zayıf Yönler

Taşra teşkilatının tüm 
illerde bulunması
Denetim numunelerinin
kör analizle yapılması

Üniversitelerin
ve
teknokentlerin
kapasiteleri

Su miktarının uzun
yıllardır izlenmesi
Kalite
izleme
çalışmalarının
AB
gerekliliklerine
göre
uyarlanması
USBS
sisteminin
kurulması
Teknolojik gelişmelerin
sürece dahil edilmesi
Gerçek zamanlı miktar
izleme
sistemlerinin
yaygınlaşması
Tecrübeli personel
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Fırsatlar

Arıtma
tesislerinin
getirilecek standartlara
uyum hızı
Ana
kirletici
kaynaklarının batıdaki
havzalarda
yoğunlaşması
Kuraklık
nedeniyle
özümseme
kapasitesindeki düşüş
İzleme programlarının 
uyumsuzluğu, sonuçların
anlamlı
şekilde
kullanılamaması

Miktar ve kalitesinin tüm
izlemelerde eş zamanlı
ölçülmemesi
Biyolojik
izleme
konusunda
yetersiz
kapasite
Ülke
genelinde
sistematik ve entegre
izleme
altyapısının
olmaması

Tehditler

E-devlet sistemi ve 
paylaşılacak verilerin
arttırılması talimatı
AB
standartlarına 
uyum neticesinde diğer
devletlerde de izleme
yapılması fırsatı



AB mevzuatında yeni
parametrelerin
dahil
edilmesi
Yeni kimyasalların sürekli
üretimde kullanılması, alıcı
ortamlara karışması
Farklı kimyasalların su
ortamındaki etkileşimleri
Tüm havzalarda miktar
izleme
sisteminin
yaygınlaştırılmaması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler


Zayıf Yönler

Kamu ve özel sektör 
laboratuvar altyapısı ve
akreditasyon oranı






10.Ekoloji
ekosistem
yaklaşımı

ve 





Nehir Havza Yönetim 
Planlarında ekoloji esaslı
iyi su durumuna ulaşma
prensibinin benimsenmiş
olması
Damla
sulamaya
geçilmesi ve bu durumun
halk
tarafından
benimsenmiş olması

Arıtılmış atıksuların dere
yataklarına
deşarj 
edilmesi
sonucunda
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Fırsatlar

Doğal arka plan hesabı
için yetersiz tarihi veri
Ülkemize
özgü
parametreler
için
belirlenecek standartlar
için yetersiz tarihi veri
Mevcut
izleme
altyapısına
harcanan
gereksiz
ve
fazla
finansman
Yeni
personelin
istihdamının
yapılmaması
DSİ tarafından yapılan 
akarsu ve göllerde ıslah,
şev ve yatak düzenleme,
yatak temizleme amaçlı
toplu makinalı kazı
çalışmalarının ekosistem
üzerinde
olumsuz
etkilerinin olması

Akarsuların
kanallaştırılması
Taşkın
yönetiminde
yapısal
tedbir

Tehditler

Hidromorfolojik

sistemin
iyileştirilmesine
yönelik
rekreasyon 
çalışmalarının Avrupa
Birliği’nin gündeminde
olması
Üreticilerin sektördeki
gelişmeleri
takip 
etmesi ve çevreye
duyarlı uygulamalarda
farkındalık

Çiftçiler tarafından akarsu
üzerinde akışı engelleyici
yapıların oluşturulması
Ekosistem için ihtiyaç
duyulan
suyun
bırakılmasına
ilişkin
tedbirin uygulanmasının zor
olması
Yeraltı
sularına
suni
beslemelerin
nasıl
yönetileceğinin
belirsiz
olması
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Güçlü Yönler









ekosistemdeki
su
miktarının arttırılması
Arıtılmış suların tarımsal
sulamada kullanılarak
ekosistemdeki
hareketinin
devam
etmesi
Hidromorfolojik
sistemin iyileştirilmesine
ilişkin
tedbirlerin
NHYP’lerde belirleniyor
olması
Havzada
nehir
yataklarına
yapılacak
baraj, gölet, HES vb.
faaliyetlerde ekosistemin
devamlılığının
sağlanması için DKMP
Genel
Müdürlüğü
tarafından
çevresel
akışların
belirleniyor
olması
Ekosistemin
ihtiyacı
olan
çevresel
akış
değerlerinin
ÇED

Zayıf Yönler
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yaklaşımının
(hard
engineering principles)
yanı sıra yapısal olmayan
tedbir yaklaşımının (soft
engineering principles)
yaygınlaştırılmaması
Ekosistemin
ihtiyaç
duyduğu
suyun
depolama yapıları ile
kesilmesi
Alınan tedbirlerin birbiri
ile çelişmesi; örn: taşkın
kontrolü için yapılan
kanallaştırmanın
ekolojik bileşenlere zarar
veriyor olması
Sulak alanları besleyen
kaynakların depolama
yapıları sebebiyle sulak
alana
ulaşmasının
engellenmiş olması
Yeraltı suyu çekiminin
maliyetlerinin
yüksek
olması
sebebiyle

Fırsatlar

Tehditler











Ar-Ge
projelerin
geliştirilmesi
ve
uygulanması
Doğal alanlar ve su
kaynaklarına yönelik
koruyucu tedbirlerin
alınması
Yeşil altyapı (green
infrastructure)
yaklaşımının
yaygınlaşması
Yaşanan
Covid
pandemisi nedeniyle
doğanın değerinin daha
fazla
anlaşılması,
halkın yeşil alanlara
olan talebi










Nehir ana kollarında çok
büyük
oranda
hidromorfolojik
değişikliklerin gerçekleşmiş
olması
Kum
ocaklarının
akarsularının yapısını tahrip
ediyor olması ve bu konuda
gerekli takibin yapılmıyor
olması
Ekosistemin iyileştirilmesi
için
alınması
gereken
tedbirlerin
kamuoyu
nezdinde
çok
önemli
görülmemesi.
Arıtılmış atıksuyun deşarjı
sonrasında
ekosistemin
nasıl
etkileneceğinin
bilinmiyor olması
Arıtılmış suların yeraltı
suyuna deşarjının çok
hassas bir konu olması
Ekolojik su ihtiyacına
ilişkin alınan tedbirlerin ne
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Güçlü Yönler



Zayıf Yönler

raporlarına
taahhüt
olarak işleniyor olması
Çevresel
akış 
değerlerinin
denetlendiği,
illerde
ilgili DKMP ve DSİ
Bölge
Müdürlükleri 
koordinasyonunda HES
İzleme
ve
Kontrol
Komisyonlarının olması


11.Su potansiyeli, 
su
tahsisi
ve
kullanımı


Master Plan çalışmaları 
ile havzalardaki mevcut
YÜS
ve
YAS
potansiyellerinin
belirlenmiş olması
Ülkemizdeki 3 havzada
hidrojeolojik etütlerin 
tamamlanması,
6
havzada
hidrojeolojik

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Fırsatlar

göletlerden su çekiliyor
olması
Bütün
HES’lerden
bırakılan çevresel akış
miktarının
izlenmiyor
(takip edilmiyor) olması
Yeraltı sularından aşırı
çekimler
sebebiyle
kuruyan
göllerde,
yerüstü sularına bağlı
ekosistemlerin
yok
olması
Sucul
ve
karasal
ekosistem etkileşiminin
hakkında her havzada
bilgi olmaması
Su potansiyelinin su yılı 
bazında
tahmin
edilememesi, alınması
gereken
tedbirlerin
zamanında
belirlenememesi

Tüm münferit tahsislerin
uygulamadaki takibinin
yapılmaması

Tehditler






YAS depolamalarında 
deniz suyunun girişinin
önlenmesi
ve
depolamaya
katkı
sağlaması
Suni
beslemelerle
akiferdeki
su
potansiyelinin
artmasına
yönelik

ölçüde uygulanabildiğinin
henüz bilinmiyor olması
Hidromorfolojik
değişikliklerin doğal haline
döndürülmesine
ilişkin
tedbirlerin
değişiklik
yapılmadan
önceki
sorunları yeniden gündeme
getirmesi
Sulak alanların yok olması
Basınçlı
sulama
yöntemlerinin yeteri kadar
benimsenmemiş olması

Özel sektör tarafından
işletilen
depolamalı
HES’lerin çoklu hazne
optimizasyonuna
dayalı
işletme
kurallarına
uymasını sağlayacak yasal
zorunluluğun olmaması
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Güçlü Yönler







etütlerin devam etmesi, 7
havzada
hidrojeolojik
etütlerin
başlayacak
olması
ve
tüm
havzalarda 2025 yılına
kadar
hidrojeolojik
etütlerin Ülke ölçeğinde
tamamlanacak olması
Yeraltı suyunun içmekullanma, sulama ve
sanayi olmak üzere tüm
havzalarda sektörel su
tahsisi
şeklinde
yönetilmesi
Havzalardaki
yeraltı
suyu rezerv ve tahsis
durumlarının
hesaplanmış olması
Sürdürülebilir
yas
miktarı dikkate alınarak
Bakan oluru ile YAS
işletme
sahasının
rezervinin
tahsise
kapatılması

Zayıf Yönler
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Münferit
tahsis
konusunda birden fazla
kurumun yetkili olması
ve
koordinasyon
yapılmaması
Havzalara özgü Havza
İşletme, Optimizasyon
ve Su Tahsis Modelinin
olmaması
Kuyuların
sayaçlandırılması
sürecinin
tamamlanmaması
Bütün havzalarda kilit
noktalarda ekolojik akış
miktarının
belirlenmemesi
Havza ölçeğinde ve
kullanılabilir
su
potansiyelinin gelecek
öngörüleri de dikkate
alınarak su tahsisinin
yapılmasına
yönelik
yasal bir dayanağın
bulunmaması

Fırsatlar
uygulamaların
geçmesi

Tehditler
hayata 









Tahsisle ilgili kararların
alınmaması
ve
uygulanmaması
Su
kullanımındaki
tasarrufların yeterli oranda
uygulanmaması
Yüzey depolama sularının
bitki su ihtiyacına göre
salınımına dönük izlemenin
olmaması
İklim değişikliğinin su
kaynaklarındaki olumsuz
etkisi
Su kaynaklarının bilinçsiz
kullanımı
Yeraltı
sularında
olan
talebin artması
Su temin sistemindeki kayıp
ve kaçaklar
İklim değişikliği sonucu
değişen su potansiyeli
nedeniyle su yapılarının
öngörülen
ekonomik
faydayı öngörülen sürede
sağlayamaması
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Güçlü Yönler

Zayıf Yönler













Su Tahsis Planlarında
farklı iklim şartlarına
bağlı havzaya özgü bitki
deseni belirlenmesi
HİDROTÜRK
projesinin
tamamlanması
DSİ SVT ile su tahsisi
yapılan
belgelerin
sisteme güncel olarak
girişinin yapılması ve
depolanması
Seyhan
Havzası’nda
ATHOM
Projesi
yürütülmesi
ATHOM
projesinin
Ceyhan,
Kızılırmak,
Yeşilırmak ve FıratDicle
Havzalarında
geliştirilmeye
devam
etmesi
DSİ Etüt Planlama ve
Tahsisler
Daire
Başkanlığı
tarafından
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Fırsatlar

Tehditler

Mevcut yeraltı suyu ve
yerüstü
suyu
kullanımında ekonomik
ve uygunluk dışında
farklı
ilişkiler
ile
planlamalar yapılması
Yerel
halkın
bitki
desenine ilişkin bilgi
almak
için
ziraat
mühendislerine
ulaşamıyor olması
Tahsis edilen yeraltı
suyu
kullanımında
fiiliyatta
yapılan
tüketimin bilinmemesi
Yeraltı sularında talebin
sınırlandırılması halinde,
su
ihtiyacının
alternatifler
ile
karşılanamayacak
olması
Tahsis
belgelerinin
yenilenmesi için standart
sürelerin belirlenmemiş
olması
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Güçlü Yönler











geliştirilen su tahsis
optimizasyon programı
İklim Değişikliğinin Su
Kaynaklarına
Etkisi
Projesinin yürütülmesi
Su tahsisine ilişkin havza
bazlı
çalışmaların
yapılması
Ülkemizdeki tüm YAS
potansiyelinin
yas
kütlesi bazında 2025 yılı
itibarıyla belirlenecek
olması
Sanayide
sayaç
kullanımında
%100’e
ulaşılmış olması
Barajlarda seviye ölçüm
sistemlerinin olması
Sulama ve içme suyu
amacıyla tahsis edilen
suyun
miktarının
biliniyor olması
Su
verimliliği
ve
tasarrufunun
özendirilmesi: İçme suyu

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

Tehditler

Su yönetimine ilişkin
hazırlanan
proje
sonuçlarının paydaşlarla
yeterli
oranda
paylaşılmaması
Su
potansiyellerinin
hesaplanmasına ilişkin
projelerde kısıtlı süre
sebebiyle eksikliklerin
olması
Gölet projelerinde akım
verilerinde
ihtiyatlı
davranılmaması
Sulama
projelerinde
belirlenen toplam sulama
oranına
ulaşılamıyor
olması
Sulama
randımanının
düşük olması
İçme suyu kayıp kaçak
oranlarının
yüksek
olması ve kayıp kaçak
oranlarının azaltılması
yerine yeni su tesisi
projelerine yönelinmesi
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Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

şebekelerinde
kayıp- 
kaçak
oranının
azaltılması,
tarımsal
sulamaların

rehabilitasyonunun
gerçekleştirilmesi
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Fırsatlar

Tehditler

Barajlara giren ve çıkan
suya ilişkin ölçümlerin
çok zayıf olması
Sulamada
kullanılan
suyun plansız olması ve
ölçümlerin yapılmaması
Bitki
su
ihtiyacı
hesaplamalarında teorik
ve
uygulamadaki
miktarların uyuşmaması
Ölçüm sistemlerinin tam
olmaması
Çiftçilerin havzaya özgü
bitki
desenine
özendirilmemesi,
desteklemelerin
bu
esasta yeterli oranda
yapılmaması
Tarımsal
su
kullanımında
su
tasarrufunun sağlanması
maksadıyla yeraltı ve
yerüstü
sulama
sistemleri
kullanan
çiftçilerden
m3

141

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SUYUN HAVZA ÖLÇEĞİNDE YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

Tehditler

üzerinden su ücreti
alınması ve yüksek
fiyatlarla
sayaç
takılması,
mevzuat
çerçevesindeki
yaptırımlar ve yüksek
meblağda
cezaların
olması ve bu tür
uygulamaların
yeterli
altyapı oluşturulmadan
uygulanmaya
başlamasının
su
tasarrufu yerine kaçak
kullanımı
arttırıyor
olması
Su
kullanım
ücreti
belirlenirken, ürün su
tüketimine göre il-ilçe ve
hatta köy bazında m3
birim
fiyatın
belirlenmiyor olması
Bir kuyuyu birden çok
çiftçinin kullandığı ve
farklı ürünlerde üretim
gerçekleştirdiği
gerçeğiyle çiftçilerden
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Güçlü Yönler

Zayıf Yönler



12.Havzalar
su-atıksu
transferleri

arası 



Havza Master Planları 
kapsamında
su
ihtiyaçları ve havzalar
arası
transfer
potansiyellerinin
belirlenmiş olması

Konya Derebucak ve
Mavi Tünel, Kayseri
Zamantı
Tüneli,
Karaman
Hışılayık

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Fırsatlar

hangi ürüne göre ücret
tahsil edileceğinin belli
olmamasının
çiftçiler
arasında sorunlara neden
olması
Çiftçilerin alışkanlıkları
nedeniyle kapatılan bir
kuyudan
arazisini
sulamaya devam etmesi
veya çiftçilerin gece
yarısı
kapatılan
bir
kuyudan arazisini sabaha
kadar
sulayabilecek
olmasının denetlenmiyor
olması
Su aktarım planının 
olmaması
ve
buna
yönelik
politikaların
henüz
geliştirilmemiş
olması
Nüfus yoğunluğunun su
potansiyeli
yüksek
yerlere
yönlendirilmemesi

Tehditler






Farklı kurum kuruluş ve
örgütlerce
çiftçileri
havzalar-arası su transferine
özendirilmesi
Su hakkının aktarımından
kaynaklanan
hukuki
problemler
Su taşıma maliyetlerinin
çok yüksek olması
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Güçlü Yönler



13.Taşkın
ve 
Kuraklık Yönetimi





Zayıf Yönler

Tüneli, Bolu Gerede 
Tünelleri
ile
su
aktarımları
yapılmış
içme suyu, ekosisteme su
takviyelerinin havzalar 
arası
aktarım
ile
sağlanması
Havza
bazlı
su
potansiyellerinin
güncellenmesi
TYP ve
KYP’lerin 
hazırlanması
Taşkın için ülkemize 
özgü yapısal ve yapısal
olmayan tedbirlerin belli
olması
Taşkın esnasında ve
sonrasında
müdahale
hızı

Konu hakkında bilimsel
ve teknik altyapı ile
çözüm
önerilerinin
mevcudiyeti
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Fırsatlar

Suyun bol olduğu yerde
sanayi
kurulumuna
ilişkin
teşviklerin
olmaması
Havzalar arası transferler
nedeniyle ekosistemde
ve sulanan alanlardaki
toprak
kalitesinde
meydana
gelecek
değişikliklerin
yeterli
ölçüde
değerlendirilmemesi
Mevcut
kurulların 
işlevsel olmaması
Zarar
ve
ziyandan
sorumlu
olanlara
kusurları
kapsamında
ceza verilmemesi (dere
yataklarının
imara
açılması)
Havza bazında çevresel
akışın
göz
önüne
alınmaması

Tehditler

Ülkemizde taşkın ve 
kuraklık hadiselerinin
daha sık yaşanması,
konuya
ilişkin 
kamuoyunun

hassasiyeti


İklim değişikliği etkilerinin
aşırı meteorolojik olaylar
olarak daha sık görülmesi
Artan gıda ve emtia fiyatları
İmar planlarında taşkın etki
alanlarının
gözetilmeden
yapılaşmaya izin verilmesi,
Küresel iklim değişikliği
baz alınarak yerine ve
projeye göre yapılacak
değerlendirme sonucunda;
şehirlerde akarsu ve dere
yataklarının 100 yıllık
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Güçlü Yönler


Zayıf Yönler

Kriz
merkezlerinin 
hızlıca oluşturulması








14.
Değişikliği

İklim 

İklim değişikliği ile ilgili 
çalışmaların yürütülmesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Fırsatlar

Kuraklık
uyarılarının
sürekli güncellenmemesi
(haftalık, aylık)
Dere
yataklarında
kurumlar arası yetki
çakışmaları (DSİ-Su ve
Kanal İdareleri)
Taşkın
sigortasının
olmayışı
Dere
yataklarındaki
mevcut imar durumu
Kuraklığa
dayanıklı
türlerin yetersiz teşviki
Tedbirlerin
maliyetlerinin
kimin
tarafından
hangi
finansmanla
karşılanacağına ilişkin
belirsizlik
Kriz yönetiminden risk
yönetimine
geçilememesi
Altyapı
hizmetlerinin 
aşırı hadiselerde yetersiz
kalması

Tehditler
tekerrürlü taşkın debisine
göre
yeniden
revize
edilmemesi

Adaptasyonu
tamamlayamayan



Ülkemizin
etkilenecek
bulunması

en

fazla
kuşakta
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Güçlü Yönler

Zayıf Yönler







15.Finansman ve 
geri
ödeme,
döngüsel ekonomi





Uluslararası süreçlerde
ülkemizin yer alması
Adaptasyonla ilgili bazı
tedbirlerin
mevzuata
aktarılması
Yeşil Binalar
Kamu eliyle basınçlı
sulama
yatırımlarının
devam ediyor olması
Marmara’da yaşanan su
kirliliği
sonrasında
Marmara ve Susurluk
Havzalarındaki tesisler
için
deşarj
standartlarının
kısıtlanması
Döngüsel
ekonomi
uygulamalarının
yaygınlaşması
Arıtılmış
atıksuyun
proses
suyu
olarak
kullanılması
ile
belediyeye gelir elde
edilebilmesi
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Fırsatlar

Tehditler

Uyum sürecinin hızlıca
hayata geçirilememesi
Adaptasyon
için
finansman ihtiyacı

ülkelere
kıyasla 
üretim/ihracat avantajı

İklim değişikliğinin su
kaynakları
üzerine
etkilerinin
senaryo
analizleri ile ülke genelinde
çıkartılmaması

Tam maliyet karşılama 
esasına uygun hareket
edilmemesi
Tarım ve Orman İl
Müdürlükleri tarafından
bitki desenine göre
optimum su tüketen 
çiftçilere
tarımsal
teşviklerde
öncelik
tanınmaması
Küçük
evsel
AAT’lerdeki
elektrik 
teşviğinin
tüm
ölçeklerdeki tesislerde
aynı
oranda
uygulanmıyor olması
Sulama
sistemleri
yatırım programlarının,
rehabilitasyon

Kuraklığın
sigorta
kapsamına alınması;
afet koşullarında çiftçi
borçlarının
Cumhurbaşkanlığı
kararıyla ertelenmesi
Tarla
içi
sulama
sistemlerinin kurulumu
için çiftçilere faizsiz
uzun vadeli kredi
imkanı sunulması
İyi sulama ve çiftçilik
yapmak açısından gıda
fiyatlarındaki artış



Gıda fiyatlarındaki artışın
su tüketimi için tehdit
oluşturması
Sanayi
kuruluşları,
belediyeler
gibi
su
tüketenlerin tükettiği suyu
arıtmaması
ve
tekrar
kullanmaması
Sudan elde edilen gelirin
yine
su
sektöründe
kullanılmaması
Ulusal
düzeyde
yaşanabilecek
ekonomik
değişimler
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16.Sosyoekonomik analiz

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar



Nüfusun %75’ine hizmet
götüren
Su
ve
Kanalizasyon
idarelerinin finansman
ve maliyet üzerinde daha 
profesyonel çalışmaları

projelerinin su kıtlığı
olan
havzalarda
önceliklendirilmiyor
olması
Kirlilik yük oranına göre
sanayi tesisleri için
teşviklerde
öncelik
tanınmıyor olması



Planlama çalışmalarında 
sosyo-ekonomi
konusunun ele alınmaya
başlanması

Planlama çalışmalarında 
sosyo-ekonomi kısmının
çok
detaylı
ele
alınmaması,
sosyologların
proje
ekibinde veya kurum 
bünyelerinde
bulunmaması,
Havzadaki su kullanım
önceliğine göre tarım,
sanayi
ve
nüfus
planlamasının
yapılmaması
Havzalardaki
su
kaynaklarının kullanılır
hale getirilmesi için
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Tehditler

Suyun fiyatlandırılması 
ve yeniden kullanımı
konularında
sosyo
ekonomi konularının 
daha fazla ele alınması
Su kıtlığı olan yerlerde
yaşayan insanların su
konusunda
daha
bilinçli olması

Havzadaki su kıtlığına göre
nüfus
planlamasının
yapılmıyor olması
Suyla ilgili hazırlanan
planlar ile diğer planların
arasındaki bağlantının zayıf
olması, istenilen gelişmenin
sağlanamaması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler





ekonomik analizlerinin
yapılmaması
17.Su verimliliği ve 
tasarrufu








Yasal mevzuat ile su
verimliliğine
ilişkin
hedeflerin belirlenmiş
olması
Sulama
suyu
kullanımında
sulama
stratejilerinin
değiştirilmeye
başlanması
Yeraltı
suyu
suni
besleme
ve
yas
barajlarının yapılmaya
başlanması
Yeni
yapılan
projelerdeki
tarımsal
sulamalarda
yeni
teknolojinin kullanılması
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca Mevcut En
İyi Teknolojiler (MET)
çalışmalarının
yürütülmesi
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Sulama, içme suyu
şebekelerindeki
kayıp
kaçak oranlarının yüksek
olması
Eski
sistemlerin
rehabilitasyonunda
yaşanan
finansal
sıkıntılar
Su tasarrufuna ilişkin sulama, içme suyu teşviklerin az olması
İçme suyu için ilave su
sağlanacağı
iller
değerlendirirken,
planlama yapılırken o
ildeki
kayıp
kaçak
oranının belli bir seviye
altında olmasının bir
kriter olarak alınmaması
Su
tasarrufu
için
üreticilerimize modern
sulama
sitemlerine








İlbank
tarafından
sunulan
finansman
imkanı
Boru
ve
fittings
malzemelerinin yerli
üretimi
Belediyelerin kurakçıl
peyzaja özendirilmesi
Mor
şebekenin
özendirilmesi
Sanayi tesisleri ve
madencilik
tesisleri
kredi
almaya
çalıştıklarında
ilgili
banka
tarafından
yatırımcıdan verimlilik
ve sürdürülebilirlik ile
ilgili ayrı bir belge
istenmesi
Yasal mevzuat ile su
verimliliğine
ilişkin





Su temin sistemindeki kayıp
ve kaçaklar
Doğal kaynakların israfı
Artan
refah
seviyesi
nedeniyle su tüketiminin ve
su ayak izinin artması
Ürünler yoluyla sanal su
transferi
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler










Zayıf Yönler

Sulama
birliklerinde
İdari yapının değişmesi,
Başkanlarının DSİ’den 
atanması
Su
verimliliği
ve
tasarrufu
konusunda
kamuoyuna
sürekli
bilgilendirme yapılması
Kapalı
sulama
sistemlerine
geçiş,
damlama
sulamaya
teşvik, yerüstü suyu
kullanıma yönlendirme
projelerinde
başarı
sağlanması
Yetişmiş teknik eleman
bulunması
Su
ayak
izi
çalışmalarının
yürütülmesi
Bazı kentlerde yağmur
suyu hasadının zorunlu
olması
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verilen
desteklerin
yetersiz olması
Gri ve yeşil suyun
mevzuat
dahilinde
sulama ve sanayi amaçlı
uygulanmasının zorunlu
hale getirilmemiş olması

Fırsatlar

Tehditler

hedeflerin belirlenmiş
olması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler


18.Karar
destek 
sistemleri
ve
modelleme araçları





19.Su bilgi sistemi





Zayıf Yönler

Kamu ve özel sektörce
yayımlanan
kamu
spotları
Bilgi
işlem 
teknolojisinin
yaygınlaşması
Yetişmiş personel
Kurumların
artan 
teknolojik altyapısı
Sistemlerin
entegrasyonunun
başlaması
Üniversite
ve 
teknokentlerin
yaygınlaşması
USBS’nin kurulması

SVT’nin son aşamaya
gelmesi
CBS
Genel 
Müdürlüğünün mevzuatı
düzenlemesi
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Fırsatlar

Tehditler

Konuda
çalışacak 
personelin
özlük
nedeniyle kamuyu tercih
etmemesi

Hizmet alımı yolu ile
sistemlerin kurulması,
işletilmesi ve bakımının 
yapılması,
kurumsal
kapasitenin oluşamaması
Kurumların
hizmet
alımlarında
diğer
kurumların ihtiyaçlarının
gözetmemesi

Söz konusu modellerin 
ihraç
edilme 
potansiyeli
Dijital
dönüşüm
sürecinin tüm ülkede
yürütülmesi
E-devlet, kaysis, vb.
sistemlerle tüm alt
sistemlerin
konuşturulması

Veri güvenliği,
Dijital arşivin saklanması

Birbiriyle konuşmayan 
ve entegrasyonu zor
sistemlerin fazlalığı

Sistemlerin
işletilmesinin zorluğu
Bilgi işlem personelinin
istihdamının zorluğu

Paydaşlara
sistemin 
açılması
Paydaşlardan
daha
fazla destek alınması

Veri güvenliği
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler



Veri künyelerinin de 
standardizasyonunun
başlaması


20.Su ile ilgili 
güncel bilimsel ve
teknolojik
çalışmalar


Deniz Ekosistemi gibi 
konularda
yeni
okul/bölümlerin açılması
Üniversitelerin
akademik altyapılarının
güçlü olması
Su ile ilgili yeni
bölümlerin
açılıyor
olması
Bazı üniversitelerde su
enstitülerinin
mevcut
olması
TÜBİTAK destekli su ile
ilgili projelerin yapılmış
olması
SYGM
ve
DSİ
tarafından yayınlanan Su
Dergisinin
mevcut
olması
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Fırsatlar

Tarihi
verilerin
aktarılması esnasındaki
uyumsuzluklar
Artan veri ile doğru
orantılı server kapasite
ihtiyacı
Su ile ilgili çalışan 
kurumlar
tarafından
gerçekleştirilen
çalışmaların
ulusal/uluslararası
düzeyde
yayına
dönüştürülmesi
konusundaki eksiklik





Tehditler

YÖK
tarafından 
100/2000
doktora
programında
suyla
ilgili birçok tematik
alanın
(örn:
sürdürülebilir
su
kaynakları,

sürdürülebilir
tarım,
sürdürülebilir
çevre
vb.) belirlenmiş olması
İlgi alanlarına göre
bildirimler gelen web
sitelerinin bulunması
Çevre ile uyumlu
teknolojilerin
kullanılması
ve
yaygınlaştırılması
KAMAG, 1007, 1003
gibi
programların

Üniversitelerde su ile ilgili
yüksek lisans ve doktora
yapacak öğrenci sayısının
düşük
olması,
bu
öğrencilere
kadro
olanağının sağlanmaması
YÖK tarafından su ile ilgili
bölümlere
kontenjan
sağlanmaması
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Güçlü Yönler


21.
Sulama

Tarımsal 








Zayıf Yönler

Su ile ilgili konularda
birçok yüksek lisans ve
doktora
tezleri
ile
akademik makalelerin
hazırlanmış olması
Su Tahsis Planlarında 
farklı iklim şartlarına
bağlı havzaya özgü bitki
deseni belirlenmesi
Sulama
sistemlerinin
rehabilitasyonu
yönteminde
başarı 
sağlanması
Kamu eliyle basınçlı
sulama
yatırımlarının
devam etmesi
Arazi toplulaştırmanın
DSİ eliyle yapılması;
parsel bazında sulama 
prensibinin
benimsenmesi
Bitkisel
üretimde
ülkemizin
mevcut
potansiyelini
etkin
kullanmak,
planlı
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Fırsatlar

Tehditler

kamu-üniversite
ve
özel sektör arasındaki
koordinasyonu
artırması
Mevzuattaki eksiklikten
dolayı
Büyükşehir
Belediyelerinde tarımsal
sulamaya
ilişkin
uygulamaların farklılık
göstermesi
Köy
hizmetleri
tarafından
yürütülen
faaliyetlerin Belediyeler
tarafından yürütülmesine
ilişkin
kanuni
bir
hükmün
ve
gerekli
bütçenin olmaması
Tarımsal
sulama
konusunda
eğitilen
çiftçilerin
tarımsal
sulama
desteklemelerinden
öncelikli
olarak
yararlanmasına ilişkin









Kuyuların
sayaçlandırılması
sürecinde
Elektrik
Dağıtım Şirketleriyle
işbirliği imkanı
TOB
tarafından
sulamada hamle yılının
ilan edilmesi
Yatırım
bütçesinin
arttırılması
Kullanılmış
suların
tarımda kullanılmasına
ilişkin
planlamanın
yapılmış olması
Tarla
içi
sulama
sistemlerinin kurulumu
için çiftçilere faizsiz
uzun vadeli kredi
imkanı sunulması







Kullanılmış suların tarımda
kullanılmasına ilişkin yasal
dayanağın bulunmaması
Tarımsal sulamada miktar
ve kaliteye yönelik düzenli
takip yapılmaması
Yeraltı
suyuna
bağlı
sulamaların
kontrolsüz
yapılması
ve
YAS
potansiyelinin düşmesi ile
tesislerin çalışmasını riske
sokması
Planlama dışında yeraltı
veya
yerüstü
suyu
tüketimleri ve taleplerinin
ortaya çıkması; örn: yerüstü
suyu kalitesinin kötü olması
durumunda
kullanıcının
yeraltı suyuna yönlenmesi
(veya tam tersi)
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler



üretime geçmek ve
tarımsal yeterliliğimizi
üst seviyeye çıkarmak
için 2009 yılından beri
"Havza
Bazlı
Destekleme
Modeli"
uygulanması
Çok
zengin
iklim
çeşitliliğine
sahip
Ülkemizde bölgeler arası
“mukayeseli üstünlük”
yaklaşımı
dikkate
alınarak, bir bölgede
ekonomik bakımdan en
avantajlı veya en az
dezavantajlı
durumda
bulunan
ürünlerin
öncelikli desteklenmesi
amaçlanarak,
mukayeseli üstünlüğü
dikkate alan Havza Bazlı
Destekleme Modelinin
iyileştirilerek
geliştirilmesinin
hedeflenmesi

Zayıf Yönler
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Fırsatlar

eğitim
ve
tarımsal 
destekleme modelinin
olmaması
Sulama
konusunda 
yetişmiş uzman personel
sayısının yetersiz olması 
İklim koşullarını ve su
potansiyelini
dikkate
alan havzaya özgü bitki
deseninin bulunmaması
Sulama teknolojilerini
kullanarak iklim ve
toprak koşullarına göre
otomasyonla yönetilen
tarla
içi
sulama
sistemlerinin
yaygın
olmaması
Kuyuların
sayaçlandırılması
sürecinin
tamamlanamaması,
ihtiyaca
göre
su
tahsisinin yapılmaması
ve
yeterli
takibin
olmayışı

Basınçlı
sulama
yatırımlarının devam
etmesi
Ar-Ge
projelerinin
desteklenmesi
5403 sayılı kanun ile
parsel
ifrazının
engellenmesi

Tehditler





Su temin sistemindeki kayıp
ve kaçaklar
Azalan çiftçi sayısı, yeterli
genç
çiftçinin
sektöre
devam etmemesi
Sulamada işletme ölçeğinin
küçük olması
Artan gübre, hammadde ve
işçilik giderleri
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler











İklimle uyumlu ürün
yetiştirilmesi ile doğal
kaynakların
sürdürülebilir kullanımın
sağlanması
Havza
bazlı
desteklemelerde su kısıtı
ve
ekim
nöbetinin
dikkate alınması,
Tarımsal yeraltı suyu
kısıtı olan havzalarda
çok su tüketen dane mısır
desteklemesinin
damlama sulama şartına
bağlanması
Yeraltı suyu kısıtı olan
havzalarda az su tüketen
mercimek, nohut, fiğ,
macar fiği, burçak ve
mürdümük bitkilerine %
50 ilave destek yapılması
ve Bakanlar Kurulu
Kararı ile üretimin az su
tüketen
bitkilere
yönlendirilmesinin





Fırsatlar

Tehditler

Bütün
sulama
tesislerinde hacim esaslı
su tarifesine geçilmemiş
olması
Su kaynaklarının etkili
bir
şekilde
geliştirilebilmesi
için
ihtiyaç duyulan iyi bir
gözlem ağı ile yapılmış
uzun süreli ve güvenilir
gözlemlerin olmaması
Mevcut
sulama
altyapısının
büyük
çoğunluğunun kullanım
ömrünü
doldurması,
rehabilitasyonların hızlı
yapılamaması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler



Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler

planlanmış olması ve
desteklemeler
ile
üreticilerin
ürün
seçiminde daha az su
tüketen
ürünlere
yönlenmesinin
hedeflenmesi
Havza bazlı destekleme
modeli
kapsamında
istatistiki veriler, ekim
nöbeti
(münavebe),
iklim,
toprak
ve
topografya, su kısıtı
verileri (mevcut su
potansiyeli ve bitki su
tüketimi), il-ilçe (Kamu,
STK ve Üniversiteler)
önerileri de dikkate
alınarak,
1
milyardan fazla verinin
yer aldığı Karar Destek
Sistemi
sonucunda ilçelerin tek
tek incelenerek, Türkiye
genelinde 945 tarım
havzası belirlenmesi ve
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler





22.Farklı

ölçeklerde/
periyotlarda
hazırlanan planların 

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler

bu modelde, ürünlerin
ekolojik ve ekonomik
olarak yetiştirildiği 945
tarım havzasında ürün
desenleri
belirlenerek
ülkesel bazda üretim
planlamasının yapılması
Sektörel
su
tahsisi
planlamalarında farklı
kuraklık
koşullarında
planlanacak olan su
kısıtlamalarının
tüm
sektörlere uygun şartlar
dâhilinde planlanması
kuraklığın etkilerini en
aza indirecek olması
TOB tarafından ideal
sulama
sistemlerinin
teşvik edilmesi
DSİ
Havza
Master 
Planlarının tamamlanmış
olması,
Taşkın ve Kuraklık
Yönetim Planları ile Su

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Çalışmaların
projeksiyon
dönemlerinin
olması,


farklı

Dijital
Dönüşüm 
Ofisinin
farklı
bakanlıklarda/birimler
de üretilen projeler

Projelerdeki verilerin ortak
kullanıma uygun olmaması
ve
dijital
ortamda
bulunmaması
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Konu Başlıkları
uyumu
entegrasyonu

Güçlü Yönler
ve



Zayıf Yönler

Tahsis Planlarının ve 
Nehir Havza Yönetim
Planlarının
hazırlanmakta olması,
Nehir
havza
bazlı 
çalışmaların
yaygınlaşması
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Fırsatlar

Çalışmalarda kullanılan
verilerin
farklı
kaynaklardan
temin 
edilmesi,
Farklı
projelerin
kapsamlarının
çakışması,
mükerrer 
çalışmaların yapılması:
nüfus projeksiyonu, su
ihtiyaçları, vb.
Kurumların nihai rapor
harici
disiplin
raporlarını, altlıklarını,
arka plan dosyalarını
paylaşmaması
Tarımsal
kayıt
sistemlerinin
entegrasyonunun
yapılmaması
İl-ilçe bazlı veri üreten
kurumlarla havza bazlı
çalışmaların
entegre
olmaması

Tehditler

arasında
ilişki
sağlaması
Kurumlar tarafından
yapılan çalışmaların edevlet portalı üzerinden
erişime açılması
Ülkemizin
sürdürülebilir toprak ve
su yönetimi, doğa
koruma, çölleşme ve
erozyonla
mücadele
konularında
uluslararası
sözleşmelere
taraf
olması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

Fırsatlar

Tehditler

23.Halkın
katılımı/bilinçlendi
rilmesi













Çiftçi eğitim ve yayım
faaliyetlerinin
ulusal
düzeyde planlanmasını
sağlayan ve koordine
eden merkezi bir birimin
olması
Su Elçileri Eğitim ve
Farkındalık Artırma AB
Teknik
Yardım
Projesinin yürütülmüş
olması ve halen proje
sürdürülebilirlik
çalışmalarının
yürütülüyor olması
2017 yılından bu yana
okullarda Su Elçileri
Kulüplerinin kurulması,
Proje
kapsamında
hazırlanan çizgi filmin
televizyonda ve sosyal
medyada yayınlanması
ve
yürütülen
diğer
çalışmalarla çocuklarda
farkındalık
düzeyinin
artıyor olması








Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Su kullanıcısı çiftçilerin
yeni sulama teknolojisi
kullanımı
ile
ilgili
bilinçlendirilmesine
ilişkin koordinasyonun
sağlanamaması
Bakanlık Taşra Teşkilatı
idari
yapılanmasında
çiftçi eğitim ve yayım
işlerini müstakil olarak
yürütecek bir birimin
olmaması
Tarımsal
sulamadaki
yeniliklerle ilgili Merkez
birime bilgi verilmemesi
Eğitim
ve
yayın
faaliyetlerine
ilişkin
taşra
teşkilatlarında
görev
karmaşasının
olması
Sulama konulu çiftçi
eğitim
ve
yayım
faaliyetlerinin
uygulamaya
yansımasına yönelik etki







Su Şurasının toplanmış
olması
Güçlü bir çiftçi kayıt
sisteminin varlığı
Modern
sulamaya
ilişkin
çiftçilerin
eğitilmesi
Etkin ve verimli sulama
teknolojilerinin
kullanımının
yaygınlaştırılması
Çiftçiler başta olmak
üzere hedef kitlelerin
ihtiyaç
duydukları
bilgilere
istedikleri
zaman uzaktan eğitim
modeli ile kolaylıkla
ulaşabildikleri Tarım
Orman
Akademisi,
WEB Tarım TV ve
Dijital
Tarım
Kütüphanesi
gibi
eğitim
ve
yayın
platformlarının varlığı.







İllerde tarımsal sulama
konusunda çiftçi eğitim ve
yayım
faaliyetlerinin
şubelerce ikinci planda
yürütülmesi
Tarımsal sulama amaçlı
çiftçi eğitim ve yayım
faaliyetlerine paydaşlarca
gerekli önem ve katkının
verilmemesi
Eğitim ve Yayın Daire
Başkanlığı
tarafından
koordine edilen çiftçilerin
ihtiyaçlarına ve taleplerine
göre
yapılan
bölgesel
toplantılara
paydaşların
yeterli katkıyı vermemesi
(STK ve üniversitelerden
katılımın azalmış olması)
Su kullanıcısı çiftçilerin
giderek yaşlanması ve
gençlerin
tarımdan
uzaklaşma
eğilimlerinin
fazla olması
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Konu Başlıkları

Güçlü Yönler








Eğitim ve Yayın Daire
Başkanlığı
tarafından
koordine
edilen
çiftçilerin ihtiyaçlarına
ve
taleplerine
göre
bölgesel
toplantıların
yapılması
Birçok kamu kurumu ve
özel sektör tarafından su
ile ilgili kamu spotlarının
yayınlanması
Yapılan
çalışmaların
(NHYP, Özel Hüküm
vb.) dijital ortamda
kamuya açık bir şekilde
yayınlanması
Tarımsal
sulamanın
etkinleştirilmesi
amacıyla
çiftçilere
yönelik olarak eğitim ve
yayım
faaliyetlerinin
yürütülmesi

Zayıf Yönler









Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Fırsatlar

analizlerinin etkin bir 
şeklide yapılmaması
İyi
tarım
uygulamalarının
yaygınlaştırılmasına
yönelik etkin kampanya
yürütülmemesi
Çevre kirliliği ihbar
mekanizması
(181)
kullanımına
yönelik 
etkin
kampanya
yürütülmemesi
Akarsulara katı atık ve
bitki koruma ürünü 
atıklarının
boşaltılmamasına
yönelik
halkın
bilinçlendirilmesi
amacıyla
kampanya
yürütülmemesi
Bazı
planların
hazırlanma aşamasında
görüşe açılmaması

Havzaları besleyen su
kaynaklarının
etkin
kullanımı
amacıyla
çiftçilere
yönelik
eğitim
ve
yayım
faaliyetlerinin AR-GE
ile bütünleşmiş olarak
yürütülme bilincinin
varlığı
Dijitalleşme ile halkın
yapılan
çalışmalara
erişiminin
kolaylaşması
Üreticilerin sektördeki
gelişmeleri
takip
etmesi ve çevreye
duyarlı
uygulamalar
konusunda farkındalık

Tehditler









Sulama konusunda yayımaraştırma
ve
çiftçi
arasındaki bağın istenen
düzeyde olmaması
Halkın
ziraat
mühendislerine danışmak
için ulaşamamaları ve ziraat
mühendislerinin sadece ilaç
satıcısı durumunda olması
Kamuoyundaki
bilgi
kirliliği
Farkındalık düzeyinin ve
çevre dostu uygulamalara
verilen
desteklerin
yetersizliği
nedeniyle
uygulayıcıların isteksizliği
Çiftçilerin
üretimde
davranış eğilimleri ve
alışkanlıkları
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HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME
Havza esaslı su yönetimi yaklaşımı benimsenerek hazırlanmaya başlanan havza
bazında yönetim planlarının ekonomik, politik koşullar ve mevcut havza yönetimi
yapılanması göz önünde bulundurularak planların hazırlanması süreci için detaylı bir
paydaş katılımı oluşturmak büyük önem arz etmektedir.
İyi organize edilen bir katılım süreci, planlamalara karşıt görüşlerin azalmasını
sağlamaktadır. Yerelde bulunan ve konuya ilişkin tecrübe sahibi uzmanların katılımı,
verilecek olan kararların kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır. Erken paydaş katılımı,
planlama esnasında oluşabilecek anlaşmazlıkların önceden belirlenmesine ve paydaşların
planlamalara göstereceği tepkilerin azalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, paydaş
katılımı şeffaflığı teşvik etmektedir. Karar verme sürecinde katılım sağlanması, katılım
sağlayan aktörlerin planlamayı sahiplenmelerini ve planlamalara ilişkin sorumluluk
hissetmelerini sağlamaktadır (ÇETİN, 2017).
Bu kapsamda, Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Çalışma Grubunda ele alınan
konular kapsamında halkın katılımı, farkındalık ve bilgilendirme maksadıyla geliştirilen
öneriler aşağıda sıralanmaktadır.


Havza planlarına ilişkin genel bilgilerin tasarım aşamasında paydaş kurumlarla
paylaşılması, böylelikle mükerrer çalışmaların önüne geçilmesi ve paydaş
kurumlar tarafından gerçekleştirilmekte olan veya gerçekleştirilmesi planlanan
planlara katkı sağlayacak başka planlar varsa erken safhada işbirliğinin önü
açılması,



Projeleri tanımak maksadıyla tanıtım ve reklam filmleri, broşürler, gazete ve dergi
ilanlarının kullanılması,



Çalışmalara ilişkin genel bilgilerin ve gerçekleştirilecek olan katılım
aktivitelerinin duyurulduğu; gerçekleştirilmiş olan faaliyetlere ilişkin bilgilerin
teknik olmayan bir dille yer aldığı proje internet sayfası ve sosyal medya
hesaplarının oluşturulması,

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi
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Planların hazırlanma süreçlerinin başında, paydaş analizi gerçekleştirilerek
paydaşlara biçilecek rollerin, paydaşların motivasyon kaynaklarının ve
birbirleriyle çatışmalarının ortaya konulması,



Planlara ilişkin her bir konu başlığı özelinde çalışma gruplarının oluşturulması ve
bu çalışma gruplarında havzada yer alan tecrübeli uzman ve akademisyenlerin yer
alması,



Mevcut durum analizi, çevre değerlendirmesi gibi çalışmalarda gerçekleştirilecek
anket çalışmalarının, anketin uygulanacağı paydaşların sosyal ve ekonomik
durumu göz önünde bulundurularak, sosyologların da yer aldığı bir ekip
tarafından gerçekleştirilmesi,



Havza planlarında en az bir sosyoloğun yer aldığı bir ekip tarafından sosyoekonomik analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi,



Planlarda alınan kararlar sonucu ekonomik faaliyetleri kısıtlanan paydaşlara kırsal
kalkınma konusunda teşvik veren kurumlarla işbirliği yapılarak alternatif gelir
kaynaklarının oluşturulması,



Planlamalar kapsamında gerçekleştirilen teknik çalışmalara ilişkin, havzada yer
alan

paydaşların

katılım

sağlayabileceği

şekilde

eğitim

faaliyetlerinin

düzenlenmesi,


Üniversiteler ve STK’larla işbirliği yapılarak her sene tertip edilecek özel bir gün
kapsamında yereldeki paydaşların eğlenceli ve ilgi çekici aktiviteler ile
farkındalığının arttırılması,



Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde, okullarda su yönetimine ilişkin
farkındalığın arttırılması ilişkin faaliyetlerin yaygınlaştırılması,



Farkındalığın gelişime ilişkin süreci takip edebilmek maksadıyla belirli aralıklarla
anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi (ÇETİN, 2017),



Yapılan çalışmaların dijital ortamda kamuya açık bir şekilde yayınlanması,



Halka ve tüm paydaşlara ulaşabilmek maksadıyla dijital platformların daha etkin
kullanılması,



Hedef kitlelerin ihtiyaç duydukları bilgilere kolayca uzaktan erişim imkanıyla
ulaşabildikleri eğitim ve yayın platformlarının arttırılması,

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
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Çevreye duyarlı teknolojiler, modern sulama teknikleri, su tasarrufu ve verimli
kullanılması, teknolojik yenilikler vb. konularda halkın ve tüm paydaşların
bilgilendirilmesi maksadıyla etkin kampanyalar yürütülmesi,



Çevre kirliliği ihbar mekanizması (181) kullanımına yönelik etkin kampanya
yürütülmesi,



Üreticilerin sektördeki gelişmeleri takip etmesi ve çevreye duyarlı uygulamalar
konusunda farkındalığın arttırılması maksadıyla kampanyalar yürütülmesi,



Çevre

dostu

uygulamaların

yaygınlaştırılması

maksadıyla

farkındalık

çalışmalarının yürütülmesi,


Su kaynaklarının korunması, suyun tasarruflu kullanımı vb. konularla ile ilgili
kamu spotlarının arttırılması,



Akarsulara katı atık ve bitki koruma ürünü atıklarının boşaltılmamasına yönelik
halkın bilinçlendirilmesi amacıyla kampanyalar yürütülmesi,



Etkin ve verimli sulama teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması
maksadıyla çiftçilerin eğitilmesi ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesi,



İyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik etkin kampanya
yürütülmesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
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DARBOĞAZLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Yasal ve İdari Yapılanma Konusunda Darboğazlar/Çözüm Önerileri







DARBOĞAZLAR
Su konusunda yetkili birçok kurumun 
olması
Kurumların yerel, bölge/havza ve ülke 
ölçeğinde farklı şekilde yapılanması

Mevzuatta boşlukların ve çakışmaların
bulunması
Mevzuat düzenlemelerinde düzenleyici
etki analizinin detaylı çalışılmaması
İdari sınırlarla havza sınırlarının
örtüşmemesi
Su kanunun henüz yürürlüğe girmemiş
olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Su Kanunu’nun bir an önce
çıkartılması
Suyun tek elden yönetilmesi
Suyun
havza
bazlı
yönetilmesine dönük yapılanma
yoluna gidilmesi

2. Kurumlar Arası Koordinasyon Konusunda Darboğazlar/Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR
 Kurumlarda geçmişten gelen bazı
alışkanlıkların olması (Kurumsal taassup,
veri paylaşmama vb.)
 Entegre havza projelerinin koordinatör
kurum
tarafından
yeterince
sahiplenilmemesi ve bunu koordine ettiği
kurumlara yansıtamaması
 Personel
yönetiminde
sorunların
yaşanması (projelere doğru uzmanların
atanmaması, doğru yere doğru personelin
atanmaması vb.)
 Mevzuattaki
eksiklikten
dolayı
Büyükşehir Belediyelerinde tarımsal
sulamaya ilişkin uygulamaların farklılık
göstermesi
 Su yönetimine ilişkin yetkisi olan birçok
kurumun olması (Tarım ve Orman
Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı, Belediyeler vb.)
 Sulama suyunun yönetimine ilişkin
dağınık bir yapının olması
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Kurumlar
arası
veri
paylaşımının geliştirilmesi
 Su kaynaklarının geliştirilmesi
ve sulama ile alakalı görevlerin
tek elden yürütülmesi için
gereken yasal düzenlemeler
yapılması
 Su Kanunu’nun bir an önce
yasalaşması, çıkartılması
 Havza bazlı su kaynaklarının
yönetiminde kurumlar arası eş
güdümü
sağlayacak
bir
koordinasyon
kurulunun
oluşturulması,
 Kurumları verilerinin saklama
konusunda
bir
standarttın
oluşturulması,
 Havza bazı su yönetimi
konusunda çalışacak personel
sorunun çözümlenmesi,
 İklim değişikliğinden etkilenen
su
kaynaklarına
gelecekte
talebin artması, kısıtlı su
kaynaklarının idaresinin etkili
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DARBOĞAZLAR
 Sulama ile ilgili hususlarda DSİ ile Tarım
ve Orman İl Müdürlükleri arasında
koordinasyon eksikliğinin olması
 Suyun havza bazlı olarak tek elden
yönetiminin ve tahsisinin sağlanması
konusunda bir sistemin olmaması
 Tarım ile ilgili birimlerde “Tarım
Havzaları” (ilçe sınırlarına tekabül eden
havzalar), su ilgili birimlerde “Su
Havzaları” tanımları kullanılmakta olup,
havza tanımında mutabakata varılmamış
olması
 Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
(BÜGEM), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
arasında
koordinasyon
sağlanarak
havzaya özgü, farklı iklim şartlarına
bağlı, su potansiyeline dayalı bitki deseni
ve desteklenecek ürünlerin sahaya
uygulanmasında problemlerin yaşanması
 İklim Değişikliği konusunu içeren
projelerin kurumlarca eşgüdümlü olarak
yürütülmemesi
 Özel sektör aracılığıyla yürütülen
projelerde kurumlar arası veri temin
ücretlerinin yüksek olması
 Havza sınırları ile idari sınırların
örtüşmemesi
 Kurumlar arası koordinasyon gerektiren
dış kaynaklı projelerin kurum proje bütçe
tavanına dahil olması ve bu durumun da
kurumlar
tarafından
projenin
sahiplenilmesi konusunda sıkıntılara
neden olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ve verimli yapılabilmesi için
içme-kullanma, sanayi, enerji ve
sulama sektörlerinin suya dair
tüm taleplerinin karşılanması
için 25 hidrolojik havzada,
havza ölçeğinde suyun etkin ve
verimli kullanılabilmesi için
Suyun Tek Elden Yönetilmesi
konusunda kanuni düzenleme
yapılması.
 Kurumların veri paylaşımında
özel sektörlere uygulanan ücret
politikasının
gözden
geçirilmesi, fiyatların makul
oranlarda tutulması
 Havza su tahsislerinin tek elden
yönetilebilir
bir
sistemin
oluşturulması
 Havza bazlı sulama suyu
yönetimi için Tarım ve Orman
Bakanlığı çatısı altında bir
koordinasyon
kurulunun
oluşturulması, DSİ, SYGM ve
belediyelerle eşgüdüm halinde
yürütülmesi
 Su yönetiminde havza sınırları
baz alınarak bir yönetim
modelinin oluşturulması,
 Dış kaynaklı projelerin kurum
proje bütçesi dışında tutulması
ve
projeye
sahiplenecek
kurumların
maddi
olarak
desteklenmesi

3. Paydaş Katılımı ve Katılım Süreçleri Konusunda Darboğazlar/Çözüm
Önerileri
DARBOĞAZLAR


ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mevzuatta veya ilgili dokümanlarda 
tüm planlamalar için paydaş
tanımının yer almaması
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AB Direktifleri ve Ulusal Mevzuata
göre havza yönetimi planlamasında
katılımcılığın yer almakla birlikte,
özellikle
havza
su
paydaş
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DARBOĞAZLAR



















Halkın bilgilendirilmesi ve katılımı
konusunun nasıl ve hangi düzeyde
yapılacağına ilişkin rehber bir
dokümanın olmaması
Paydaş
haritalandırmasının
yapılmamış olması
Katılımcılığın
havza
planları
hazırlama sürecinde yer alması
ancak uygulama sürecinde paydaşlar
arasında yeterli koordinasyonun
sağlanamaması
Havza Yönetim Heyetlerinde sivil
toplum kuruluşlarının havzadaki il
sayısı ile orantılı olarak temsil
edilmemesi
İl Su Yönetimi Koordinasyon
Kurullarında
sivil
toplum
kuruluşlarının asil üye olarak yer
almaması
Bazı illerde, Havza Yönetim
Heyetlerinde yer almak üzere İllerde
mukim sivil toplum kuruluşunun
bulunmaması
Havza Yönetim Planlarındaki teknik
düzeyin
vatandaş
tarafından
anlaşılabilir seviyede olmaması
Genellikle ülke geneli için verilen su
ile ilgili bilgilerin havza özelinde
paylaşılmaması
Projelerin
görünürlüğünün
sağlanmasına ilişkin eksikliklerin
olması
Su yönetimine ilişkin planlar
hazırlanırken paydaşlarla birlikte
yürütülecek sürece ilişkin yasal bir
dayanağın olmaması
İlgili kurum ve kuruluşların
geliştirilen
politikaları
uygulamaması
Bölge Grup Toplantılarına özellikle
STK ve üniversitelerden yeterli
düzeyde katılım sağlanmaması
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ














tanımlarının yapılması, özellikle
halkın katılımı ile ilgili bir
bilgilendirme rehber dokümanının
hazırlanması,
Paydaşların uygulama sürecinde
havza bazlı suyun planlanması
konusunda daha etkin katılımlarının
sağlanması,
Su kaynaklarının korunması, suyun
tasarruflu kullanımı vb. konularla ile
ilgili kamu spotlarının arttırılması
Havza Yönetim Heyetlerinde STK
üye sayısında artış yapılması,
üniversitelerden uzman kişilerin üye
olarak belirlenmesi,
Paydaşların
teknik
konuları
anlayacak şekilde bir anlatım dilinin
kullanılması
Etkin
ve
verimli
sulama
teknolojilerinin
kullanımının
yaygınlaştırılması
maksadıyla
çiftçilerin eğitilmesi ve farkındalık
çalışmalarının yürütülmesi, kamu
spotlarına ağırlık verilmelidir.
Paydaşlar konusunda ilgili kurum ve
kuruluşların geliştirilen politikaları
uygulaması,
Kamuoyuna yansıyan haberlerin
teyit edilmesi, halkı yanıltıcı
bilgilerin yayılımının önlenmesi
Yapılan çalışmaların dijital ortamda
kamuya
açık
bir
şekilde
yayınlanması
Taşra teşkilatında görevi sadece
tarımsal yayım ve çiftçi eğitimi olan
“Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi”
kurulmalıdır.
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DARBOĞAZLAR




ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sosyal medyada doğruluğu teyit
edilmeyen haberlerin kolaylıkla
yayılması, kamuoyu algısının hızlı
değişmesi ve yönlendirilmesi
Taşra teşkilatında tarımsal yayım ve
çiftçi eğitimi Şube Müdürlüklerine
verilmiş bir görev olmakla birlikte iş
yoğunluğu/çeşitliliği gibi nedenlerle
yayım faaliyetleri yeterince etkin bir
şekilde gerçekleşmemektedir.

4. İzin, Denetim Ve Yaptırım Konusunda Darboğazlar/ Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ















Kısıtlı rezervi olan suyun kayıtsız
kullanımlar
nedeniyle
fazla
kullanılması sonucu su rezervinin
tehlikeye düşmesi
Suyun üzerinde siyasi baskıların
olması (özellikle kayıt dışı açılan
kuyularla ilgili)
İklim değişikliği nedeniyle değişken
su potansiyeli nedeniyle tahsis ve
kullanımdaki denetim zorluğu
Diğer sektörlerin su ve doğal
kaynakların kullanımı üzerindeki
artan talebine karşılık havza bazlı
izin sisteminin olmaması
İdari ve yapısal sorunlardan
kaynaklanan yetersizlikler (Yeraltı
suları yönetimin ayrı ve güçlü bir
birim olarak yapılandırılmamış
olması, Personel yetersizliği vb)
Kayıt dışı su kullanımlarının ceza
işlemi
olmasına
rağmen
engellenemeyişi
Kanuni yaptırımların sadece idari
olması ve yetersiz olması
YAS belgelerin yalnızca ilk kuyu
açılmasında verilmesi, sonrasında
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Henüz mevcut olmayan “Su
Kanunu”
kapsamında
kayıtsız
kuyuların kayıt altına alınması,
sonrasında havzadaki su miktarına
göre sayaçlar ile takip edilecek
şekilde
tahsis
yapılması
su
kullanımındaki
sorunları
önleyecektir.
Kayıtsız kuyuların kapatılmasında
dönük sorumlu kurumlar üzerindeki
siyasi baskıların önlenmesi,
İlkim
değişikliği
konusunda
kurumlar arası iş birliği ve ortak
bilimsel
nitelikli
projeler
gerçekleştirilmesi.
Havza bazlı yeraltı suyu yönetiminde
gerek
idari
gerekse
yapısal
sorunların çözümlenmesi, yetkin
personel sayısının arttırılması
Kayıtsız kuyuların kayıt altına
alınması ve kullanılan suyun
ölçülmesi hususunda kurumlar arası
güçlü bir mutabakatın olması
gerekmektedir.
YAS ve YÜS kullanımlarında
yenilikçi teknolojilerin kullanılması
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yeterli
personelin
olmaması
nedeniyle takibinin yapılamaması
YAS Kullanma belgelerinin değerli
kağıt özelliğinde olmaması ve buna
bağlı olarak YAS Kullanma
belgelerinde belli yenileme süre
zorunluluğunun kanunda olmaması
İçme suyunu kuyu ve kaynaklardan
sağlayan belediyelerin koruma alanı
taleplerinde isteksiz olması
İçme suyu ilanı yapılan kuyu ve
kaynakların kullanıcıları tarafından
ilanda belirtilen tedbir ve yasakların
yerine getirilmemesi
Envanterlerin eksik olması
Kuyuların
sayaçlandırılması
sürecinin tamamlanmaması
ÇED
kapsamında
hazırlanan
raporlarda
suların
nereden
sağlanacağı ve ne kadar sağlanacağı
gibi konuların açıkta kalıyor olması
Yayılı ve noktasal kaynaklar ile ilgili
düzenlemelerin(izin
denetim
yaptırım anlamında) tek çatı altında
olmaması
Sulamadan dönen suların yeniden
kullanımında hangi tüzel kişiliğin
sorumlu olacağının net olmaması,
yasal düzenlemenin bulunmaması
Sulamaya açılan yerlerde yetkili
kooperatifler, birlikler bilgilerinin
bulunmaması,
Sulamaya ilişkin izin, denetim,
yaptırım
anlamında
yetkili
kurumların çok fazla olması
Denetim mekanizmasında görev alan
personelin sertifikalandırılmasının
olmaması,
Bazı sektörlerde denetimin standart
formlar üzerinden yapılmaması
Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüklerinde Çevre Yönetimi ve
Denetiminde
yeterli
personel
olmaması

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



















ile izin/denetim süreçlerini daha
doğru hale getirecektir.
Sulamada otonom sistemlerinin
kullanımın yaygınlaştırılması kaçak
kuyuların
açılmasının
önüne
geçebilecektir.
Havza bazlı kuyuların ve yüzey
depolamaların izlenmesinde son
teknolojik
sistemlerin
tüm
havzalarda
bir
an
önce
tamamlanması
YAS Kullanma belgeleri değerli
kâğıt özelliğinde olması ve buna
bağlı olarak YAS Kullanma
belgelerinde belli yenileme süre
zorunluluğunun kanunda olması su
kullanım
denetim
ve
takip
süreçlerinin düzenlenmesi
Kuyulara sayaçlar takılarak çekilen
su miktarının izlenmesi, havza bazlı
kayıtlı ve kayıtsız tüm kuyu
envanterinin çıkartılması
ÇED
kapsamında
yapılacak
hidrojeolojik çalışmalarda, suyun
miktar ve kalite açısından detaylı
teknik bilgilerin sunulması
Sulamadan dönem suların yeniden
kullanımında Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Belediyeler arasında bir
koordinasyonun
kurulması
ve
izlenmesi
Bir tesisin çevresel etkilerinin
denetlenmesinde denetim sıklığının
bilimsel bir yolla belirlenerek daha
kapsamlı denetim kontrol listelerinin
hazırlanması gerekmektedir.
Çevre izin ve Çevre denetim
süreçlerinde denetçinin verdiği
kararların daha az insiyatife dayalı
olması için gereken düzenlemeler
yapılmalıdır.
Balıkçılık
faaliyeti
ile
ilgili
deşarjların ve kentsel deşarjların
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İzin, denetim ve yaptırım bilgilerinin
şeffaf olarak paylaşılmaması
YAS ile ilgili cezaların caydırıcı 
olmaması
Sulamaya ilişkin izin, denetim,
yaptırım anlamında yetki karmaşası


gerçek-zamanlı çevrimiçi takibi
gerekmektedir.
YAS kaynaklı kaçak kullanım ve
kirletme konusunda izleme ve
yaptırımların
DSİ
tarafından
uygulanması
ve
yaptırımların
zorunlu olarak uygulanması
İzleme, denetim ve yaptırım
konusunda yetkin personellerin
olması ve bu kişiler tarafından
yapılan denetlemelerin şeffaf şekilde
havza paydaşları ile paylaşılması

5. Avrupa Birliği (AB) Süreci Konusunda Darboğazlar/ Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR








Su Kanununun çıkarılmamış
olması
Suyla ilgili AB Direktiflerinin
uygulanması anlamında istenilen
düzeyde olunmaması
Uyumlaştırılan
ve
uyumlaştırılacak
müktesebata
yönelik Düzenleyici Etki Analizi
çalışmalarının
yeterince
ve
sağlıklı bir şekilde yapılmaması,
geçiş
sürelerinin
sürekli
ötelenmesi
Siyasi
gelişmelerin
AB
müktesebatının
uyum
ve
uygulanması hızında azalmaya
yol açması
AB üyeleri arasındaki sınıraşan
konuların
çözümünde
AB
müktesebatının bağlayıcı ve
zorlayıcı olmaması

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ





Su kanunun bir an önce yayınlanması
AB direktifinin belirlediği ülkemizde
uygulamaların
tam
anlamıyla
uygulanması
AB uyum sürecinin geçirtilmeden
uygulanması
AB üyeleri arasındaki siyasi konuların
uygulamalara aksettirilmemesi, siyasi
konuların su kaynaklı uyum süreçlerini
engelleyici
bir
unsur
olarak
kullanılmaması
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6. Sınıraşan Sular Konusunda Darboğazlar/ Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ












Sınıraşan sulara ilişkin yapılmış
olan bazı anlaşmaların net su
miktarı bazlı olarak yapılmış
olması
İklim değişikliğinden kaynaklı
durumlar nedeniyle, sınıraşan su
anlaşmalarındaki miktar bazlı
hükümlerin yüzde bazlı olarak
değiştirilmemesi
Sınıraşan
havzalardaki
su
yatırımlarının tamamlanamaması
Suyu tüm boyutlarıyla ele alan
küresel ölçekte kabul gören
uluslararası bir sözleşmenin
bulunmaması
Bölgede yaşanan savaş ve siyasi
belirsizlikler





Günümüz iklim değişikliği nedeni ile
su kaynaklarında miktar azalması
nedeniyle
sınıraşan
su
anlaşmalarındaki
miktar
bazlı
hükümlerinin yıllık yağış yüzdeleri
şeklinde değiştirilmemesi.
Sınıraşan sularla ilgili mevcut
taahhütlerin, iklim değişikliği etkileri
de
dikkate
alınarak
yeniden
değerlendirilmesi için gerekli teknik
hazırlıklarda bulunulmalı ve bunlar
diplomatik alanda da desteklenmelidir.
Türkiye, sınıraşan sular politikası
konusunda uluslararası kamuoyunda
kendini ifade edebilecek iletişim
kanalları
güçlendirilip
çeşitlendirilmelidir.

7. Havza Esaslı Planlama, Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Konusunda
Darboğazlar/Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ



Hava bazlı izlemelerde;







DSİ tarafından yapılan planlama
esaslarının güncellenmesine gerek
duyulması, planlanan projenin
mansap projelerine etkisinin
yeterli
ölçüde
değerlendirilmemesi
Sabit
su
kalitesi
izleme
istasyonlarının
ve
izleme
sıklığının yetersiz olması
Toprak nemi izleme ağında
yaşanan sıkıntıların olması
Su ve Kanalizasyon İdarelerinin
havza bazlı Su Dengesi Tablosu
hazırlamaması
Alıcı
ortam
esaslı
deşarj
limitlerinin uygulanmaması
Genel su kullanımı (içmekullanma) planlamaları yanında

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi






YAS
ve
YÜS
kalite
izleme
istasyonlarının
tüm
havzalarda
tamamlanması
YÜS depolamaları ile toprak nemi
arasında bir otomasyonun kurulması,
toprak nemine göre YÜS sulama
sisteminden su salınımın sağlanması
TÜM havzalarda YAS seviye izleme
sağının kurulması

Uygulama konusunda;


DSİ tarafından yapılan planlama esaslı
projelerin güncel verilerle revize
edilmesi,
ekolojik
dengenin
sağlanmasına dönük önlemlerin alınması
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DARBOĞAZLAR











özellikle
sulama
suyu
planlamalarında
koordinasyonsuzluğun
bulunması,
izleme
ve
değerlendirme aşamalarının pek
çok alt havzada yok denecek
kadar az olması
Bazı
kurumların
yaptıkları
çalışmaları sayısallaştırmaması,
ilgili
internet
sitelerinde
yayınlamaması
YAS
modellerinin
bilişim
altyapısının, havza bazlı su
kalitesi ve miktarına ilişkin
verilerin, meteorolojik verilerin
yeterli olmaması
Karar destek sistemleri ile ilgili
belli ortak bir altlığın olmaması
Yağış, iklim gibi konularda zaman
içerisinde
değişikliklerin
yaşanması ve bu durumun
yapılmış olan havza bazlı planlara
yeterince
yansıtılmadığından
planların güvenirliğini azaltması
Havzalara özgü Havza İşletme,
Optimizasyon ve Su Tahsis
Modelinin olmaması
Dünya genelinde kaynakların
koruma – kullanma dengesi
politikalarının kullanma yönüne
doğru kayması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ








Yapılan
uygulama
projelerin
sayısallaştırılarak internet ortamında
paydaşların kullanımına açılması, NHYP
projelerinde ihtiyaç duyulan verilerin
sayısal ortamda kullanılabilir hale
getirilmesi
Havza bazlı YAS miktar ve kalite
modellerinin yapılması, bu modellerin
güncel yağış, çekim ve miktar koşullarına
göre güncellenmesi
Yapılan YAS ve YÜS uygulama
projelerinin iklimsel değişiklik kaynaklı
revizelerin havza bazlı yapılması ve
planlamaların yeniden revize edilmesi
Bütüncül havza yönetimi politikalarının
uygulamaya geçişinin hızlandırılması

Değerlendirme Konusunda;





Alıcı ortam deşarj şartlarına yönetmelikte
belirtilen kriterler uyulması,
Havzalara özgü YÜS-YAS İşletme, ve
Su Tahsis Modelinin kurumlar arası eş
güdüm ile geliştirilmesi ve tekelden
yönetilmesi
Belediyelerin havza bazlı su tahsislerinde
kurumlar arası işbirliği ile hareket etmesi
ve planlamaların eş güdüm ile yapılması

8. Su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü Konusunda Darboğazlar/Çözüm
Önerileri
DARBOĞAZLAR



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Denetim faaliyetlerinin ağırlıklı 
olarak
mesai
saatlerinde
yapılması

Dijital takip sistemlerinin yaygın
olmaması (SAİS, vb.)

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi

Su kirliliğinin izlenmesinde mesai dışı
izlemelerin ve denetimlerin yapılması,
Su kalite ve miktar izlemelerinin tek
elden yapılması
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DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
















Yetki çakışması (ÇŞB, TOB, Su
ve Kanal İdareleri)
Teknoloji
bazlı
deşarj
standartlarının uygulanması
Havza bazında alıcı ortam esaslı
deşarj standardına geçilememiş
olması
Arıtma tesislerinin getirilecek
standartlara uyum hızı
Ana
kirletici
kaynaklarının
batıdaki havzalarda yoğunlaşması
Kuraklık nedeniyle özümseme
kapasitesindeki düşüş
Asyadaki çevresel gereklilikleri
yerine
getirmeyen
üretim
nedeniyle haksız rekabet koşulları
Atık ithalatı
Bozunmayan ve biyobirikim
özellikli maddelerin çevrede
giderek artması (arka plan
konsantrasyonları)
Arıtma tesislerinin ülke genelinde
tam kapasite ile çalışmaması,
bazılarının atıl durumda olması






Arıtma tesislerinin ülke bazında kamu
kurumlarına ve özel sektöre ivedilikte
tam kapasite çalışır duruma getirilmesi
Atıkların atık depolama yönetmeliğine
göre depolanması ve denetlenmesi
Kuraklık
nedeni
ile
artan
konsantrasyonlar nedeni ile ileri artıma
sistemlerinin devreye alınması
Havza bazlı alıcı ortam deşarj
standardına geçilmesi
Tüm
havzalarda
kalite
izleme
noktalarında dijital sisteme geçilmesi
ve izlenmesi

9. Suyun miktar ve kalitesinin izlenmesi Konusunda Darboğazlar /Çözüm
Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ










İzleme
programlarının
uyumsuzluğu, sonuçların anlamlı
şekilde kullanılamaması
Miktar ve kalitesinin tüm
izlemelerde
eş
zamanlı
ölçülmemesi
Biyolojik izleme konusunda
yetersiz kapasite
Ülke genelinde sistematik ve
entegre
izleme
altyapısının
olmaması
Doğal arka plan hesabı için
yetersiz tarihi veri

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi







Tüm havzalarda kalite ve miktar
izlemelerinin eş zamanlı yapılması
İzleme sonuçlarının veri alma şeklinde
değil, alınan verilerin sonuç hedefli
kullanılmasının ve değerlendirmesinin
yapılması
Havzalarda doğal arka plan seviyesinin
yetersiz olduğu alanlarda daha önce
yapılmış çalışmalar dijital hale
dönüştürülerek doğal arka plan seviye
veri setinin oluşturulması
Tüm havzalarda kalite ve miktar
açısından bütüncül bir izleme ağının
oluşturulması
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Ülkemize özgü parametreler için 
belirlenecek
standartlar
için
yetersiz tarihi veri
Mevcut
izleme
altyapısına
harcanan gereksiz ve fazla 
finansman
Yeni personelin istihdamının
yapılmaması
AB
mevzuatında
yeni
parametrelerin dahil edilmesi
Yeni
kimyasalların
sürekli
üretimde
kullanılması,
alıcı
ortamlara karışması
Farklı
kimyasalların
su
ortamındaki etkileşimleri
Tüm havzalarda miktar izleme
sisteminin yaygınlaştırılmaması

İzlemeye yeni dahil edilen parametreler
için özel sektör ve üniversitelerin analiz
kapasitelerinin arttırılmasına dönük
teşviklerin sunulması
Farklı
kimyasalların
ve
yeni
kimyasalların çevre ve su ile
etkileşimleri
için
akademik
çalışmaların teşvik edilmesi

10. Ekoloji ve Ekosistem Yaklaşımı Konusunda Darboğazlar/Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ














Çiftçiler tarafından akarsu üzerinde
akışı
engelleyici
yapıların
oluşturulması
Ekosistem için ihtiyaç duyulan
suyun bırakılmasına ilişkin tedbirin
uygulanmasının zor olması
Nehir ana kollarında çok büyük
oranda
hidromorfolojik
değişikliklerin gerçekleşmiş olması
Kum ocaklarının akarsularının
yapısını tahrip ediyor olması ve bu
konuda gerekli takibin yapılmıyor
olmaması
Ekosistemin iyileştirilmesi için
alınması
gereken
tedbirlerin
kamuoyu nezdinde çok önemli
görülmemesi.
Arıtılmış
atıksuyun
deşarjı
sonrasında
ekosistemin
nasıl
etkileneceğinin bilinmiyor olması
Ekolojik su ihtiyacına ilişkin alınan
tedbirlerin
ne
ölçüde
uygulanabildiğinin
henüz
bilinmiyor olması

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi










Yapılan
uygulama
projelerinde
ekosistem için gerekli suyun
bırakılması
ve
kullanımının
engellenmesi,
Ekolojik denge için bırakılan suların
akışını
engelleyici
yapıların
kurulmasının
önüne
geçilmesi,
denetlemelerin yapılması
Ekolojik denge için bırakılan suların
kamuoyunda önemini anlatacak
etkinliklerin yapılması
Ekolojik denge ihtiyacı olan salınan
suyun HES, BARAJ, GÖL VE
GÖLET’LER için bir takip ve izleme
sistemi ile izlenmesinin sağlanması,
Ekolojik denge için salınan suların
kalitesinin korunması için deşarj
standartlarına uyulması için sıkı
denetlemenin
yapılması,
yaptırımların uygulanması
Ekolojik sisteme zarar verici
kanallaştırma, yatağı bozma, habitat
kalitesine zarar verici uygulamaların
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DARBOĞAZLAR

















ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sulak alanların yok olması
DSİ tarafından akarsu ve göllerde
ıslah, şev ve yatak düzenleme, yatak 
temizleme amaçlı toplu makinalı
kazı çalışmalarının yapılması
Taşkın yönetiminde yapısal tedbir
yaklaşımının (hard engineering
principles) yanı sıra yapısal
olmayan tedbir yaklaşımının (soft 
engineering
principles)
uygulanmaması
Ekosistemin ihtiyaç duyduğu suyun

depolama yapıları ile kesilmesi
Alınan tedbirlerin birbiri ile
çelişmesi; örn: taşkın kontrolü için
yapılan kanallaştırmanın ekolojik
bileşenlere zarar veriyor olması
Sulak alanları besleyen kaynakların
depolama yapıları sebebiyle sulak
alana ulaşmasının engellenmiş
olması
Yeraltı
suyu
çekiminin
maliyetlerinin
yüksek
olması
sebebiyle göletlerden su çekiliyor
olması
Bütün
HES’lerden
bırakılan
çevresel akış miktarının izlenmiyor
(takip edilmiyor) olması
Yeraltı sularından aşırı çekimler
sebebiyle kuruyan göllerde, yerüstü
sularına bağlı ekosistemlerin yok
olması
Sucul ve karasal ekosistem
etkileşiminin hakkında her havzada
bilgi olmaması

yerine koruyucu önlemlerin alınması
ve uygulanması
Tahsis edilen suların kullanımın
sağlanması, YAS tahsisleri olan
alanlarda göllerden su çekiminin
önlenmesi, göllerden su çekimi olan
alanlarda
YAS
çekimlerinin
önlenmesi
Sulak alanların korunması için acil
önlemlerin alınması, kurumaya yüz
tutmuş sulak alanlar için su
transferlerinin uygulamaya alınması
Ekolojik dengeye kümülatif etki
analizi kavramının tüm paydaşlar
tarafından benzer bir şekilde
anlaşılmasının
sağlanması
için
uygulama projelerinin geniş katılımcı
politikalarının geliştirilmesi

11. Su Potansiyeli, Su Tahsisi ve Kullanımı Konusunda Darboğazlar/Çözüm
Önerileri
DARBOĞAZLAR
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ


Su potansiyelinin su yılı bazında 
tahmin edilememesi, alınması
gereken tedbirlerin zamanında
belirlenememesi

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi

Her yıl yağışa bağlı olarak su
potansiyelinin
güncellenmesi,
belirlenen su potansiyeline göre
planlamaların yapılması
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DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ























Tüm
münferit
tahsislerin
uygulamadaki
takibinin
yapılmaması
Münferit tahsis konusunda birden
fazla kurumun yetkili olması ve
koordinasyon yapılmaması
Havzalara özgü Havza İşletme,
Optimizasyon ve Su Tahsis
Modelinin olmaması
Kuyuların
sayaçlandırılması
sürecinin tamamlanmaması
Bütün havzalarda kilit noktalarda
ekolojik
akış
miktarının
belirlenmemesi
Su tahsis miktarı ve önceliğe
yönelik stratejik bir planın
olmaması
Mevcut yeraltı suyu ve yerüstü
suyu kullanımında ekonomik ve
uygunluk dışında farklı ilişkiler
ile planlamalar yapılması
Yerel halkın bitki desenine ilişkin
bilgi
almak
için
ziraat
mühendislerine
ulaşamıyor
olması
Tahsis edilen yeraltı suyu
kullanımında fiiliyatta yapılan
tüketimin bilinmemesi
Yeraltı
sularında
talebin
sınırlandırılması halinde, su
ihtiyacının
alternatifler
ile
karşılanamayacak olması
Tahsis
belgelerinin
belirli
periyotlarla
verilmemesi
ve
yenilenmemesi
Proje sonuçlarının paydaşlarla
yeterli oranda paylaşılmaması
Su
potansiyellerinin
hesaplanmasına ilişkin projelerde
kısıtlı süre sebebiyle eksikliklerin
olması
Gölet
projelerinde
akım
verilerinde
ihtiyatlı
davranılmaması
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Münferit
tahsislerin
tek
elden
yönetilmesi ve izlemelerin tek elden
yapılması
Havza bazlı yapılan su potansiyelinin
belirlenmesi
çalışmalarına
göre
havzaya özgü su tahsis modellerinin
oluşturulması,
Kuyulara sayaç takılma sürecinin
tamamlanması
Havzalarda ekolojik su ihtiyacının
belirlenmesi ve bu suyun akışını
engelleyici
depolama
yapılarının
yapılmaması, suyun kaçak kullanımını
önleyici izleyici sistemlerin kurulması
Havzadaki su potansiyeline göre Ziraat
mühendisleri tarafından bitki deseninin
oluşturulması ve az su tüketen bitkilerin
yetiştirilmesi
Arıtılmış suların tarımda kullanımının
teşvik edilmesi, sulama suyu talebinin
sınırlandırılan alanlarda bu suların
kullanımın sağlanması
Yapılan proje sonuçlarının tüm
paydaşlarla
sosyal
medya
ve
kurumların
internet
sayfalarında
yayınlanması
Su potansiyelinin belirlenmesine dönük
yapılan projelerde gerekli verilerin tam
olarak sağlanması, gerekli sürelerin
verilmesi ve proje hedefine uygun
şekilde bitirilmesinin sağlanması
Sulama suyu tasarrufuna dönük olarak
sulama
teknolojilerine
geçişin
sağlanması
İçme suyu dağıtım sistemindeki yüksek
orandaki kayıp kaçak oranlarının
düşürülmesi, bu oran ülkemizde % 3070 arasında değişen kayıp kaçak
oranları mevcuttur. Bu oranların AB
ülkelerdeki %20 oranının altına
çekilmesi
Sulama suyu amaçlı kullanılan
depolamaların ölçüm sistemlerinin yeni
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Sulama projelerinde belirlenen
toplam
sulama
oranına
ulaşılamıyor olması
Sulama randımanının düşük
olması
İçme suyu kayıp kaçak oranlarının
yüksek olması ve kayıp kaçak
oranlarının azaltılması yerine yeni
su tesisi projelerine yönelinmesi
Barajlara giren ve çıkan suya
ilişkin ölçümlerin çok zayıf
olması
Sulamada
kullanılan
suyun
plansız olması ve ölçümlerin
yapılmaması
Bitki su ihtiyacı hesaplamalarında
teorik
ve
uygulamadaki
miktarların uyuşmaması
Ölçüm
sistemlerinin
tam
olmaması
Çiftçilerin havzaya özgü bitki
desenine
özendirilmemesi,
desteklemelerin bu esasta yeterli
oranda yapılmaması
Tarımsal su kullanımında su
tasarrufunun
sağlanması
maksadıyla yeraltı ve yerüstü
sulama
sistemleri
kullanan
çiftçilerden m3 üzerinden su
ücreti alınması ve yüksek
fiyatlarla
sayaç
takılması,
mevzuat
çerçevesindeki
yaptırımlar ve yüksek meblağda
cezaların olması ve bu tür
uygulamaların yeterli altyapı
oluşturulmadan
uygulanmaya
başlamasının su tasarrufu yerine
kaçak kullanımı arttırıyor olması
Su kullanım ücreti belirlenirken,
ürün su tüketimine göre il-ilçe ve
hatta köy bazında m3 birim fiyatın
belirlenmiyor olması
Bir kuyuyu birden çok çiftçinin
kullandığı ve farklı ürünlerde
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ










teknolojilerle yenilenmesi ve merkezi
izleme ağının kurulması
Su tüketimine bağlı olarak üretilen bitki
desenine göre fiyatlandırma yapılması,
ortak su kullanımlardaki sorunları
ortadan
kaldırılmasına
yardımcı
olacaktır.
YAS kullanımlarında kaçak kuyuların
takibinin yapılması için kuyulara sayaç
takım sürecinin tamamlanması
Yüze depolamalarında bitki su
ihtiyacına göre su salınması için bitki
toprak nem ve baraj su salma sisteminin
otomasyona bağlanması
Günümüz iklim değişikliği nedeni ile
azalan su potansiyeli için içme ve
sulama suyu tasarrufuna dönük
paydaşların bilinçlendirilmesi ve kamu
spotların arttırılması
Ülkemizde ruhsatsız kuyunun çok fazla
olduğu bir gerçektir. Bu kuyuların
öncelikle ruhsatlandırma işlemlerinin
ve söz konusu sayaçların hibe şeklinde
yapılması gerekmektedir. Akabinde su
tasarrufu için üreticilerimize modern
sulama sitemlerine verilen desteklerin
artırılması hatta tamamen hibe olarak
verilmesi önerilmektedir.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

üretim gerçekleştirdiği gerçeğiyle
çiftçilerden hangi ürüne göre ücret
tahsil
edileceğinin
belli
olmamasının çiftçiler arasında
sorunlara neden olması
Çiftçilerin alışkanlıkları nedeniyle
kapatılan bir kuyudan arazisini
sulamaya devam etmesi veya
çiftçilerin gece yarısı kapatılan bir
kuyudan arazisini sabaha kadar
sulayabilecek
olmasının
denetlenmiyor olması
Özel sektör tarafından işletilen
depolamalı HES’lerin çoklu
hazne optimizasyonuna dayalı
işletme kurallarına uymasını
sağlayacak yasal zorunluluğun
olmaması
Tahsisle
ilgili
kararların
alınmaması ve uygulanmaması
Su kullanımındaki tasarrufların
yeterli oranda uygulanmaması
Yüzey depolama sularının bitki su
ihtiyacına göre salınımına dönük
izlemenin olmaması
İklim
değişikliğinin
su
kaynaklarındaki olumsuz etkisi
Su
kaynaklarının
bilinçsiz
kullanımı
Yeraltı sularında olan talebin
artması
Su temin sistemindeki kayıp ve
kaçaklar
İklim değişikliği sonucu değişen
su potansiyeli nedeniyle su
yapılarının öngörülen ekonomik
faydayı
öngörülen
sürede
sağlayamaması

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
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12. Havzalar Arası Su-Atıksu Transferleri Konusunda Darboğazlar/Çözüm
Önerileri
DARBOĞAZLAR
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ











Su aktarım planının olmaması ve
buna yönelik politikaların henüz
geliştirilmemiş olması
Doğu havzalarındaki yüksek su
potansiyeline sahip alanlardan
batıya
doğru
su
taşıma
sistemlerinin kurulmaması
Nüfus
yoğunluğunun
su
potansiyeli
yüksek
yerlere
yönlendirilmemesi
Suyun bol olduğu yerde sanayi
kurulumuna ilişkin teşviklerin
olmaması
Havzalar
arası
transferler
nedeniyle ekosistemde ve sulanan
alanlardaki toprak kalitesinde
meydana gelecek değişikliklerin
yeterli
ölçüde
değerlendirilmemesi
Farklı
kurum
kuruluş
ve
örgütlerce çiftçileri havzalar-arası
su transferine özendirilmesi
Su
hakkının
aktarımından
kaynaklanan hukuki problemler
Su taşıma maliyetlerinin çok
yüksek olması

 Havzalar arası su transferi yapılırken
çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri
değerlendirilmelidir.
 İklim değişiklikleri dikkate alınarak
doğudan batıya doğru su su taşıma
sistemlerinin
şimdiden
kurulması
amaçlı
çalışmalar
başlanılması
gerekmektedir.
 Kullanılmış ve arıtılmış suların tarımsal
sulama için teşvik edilmesi buna dönük
olarak atıksuların ivedilikle arıtılmış
şekilde deşarjları sağlanmalıdır.
 Havzadaki su kaynağına göre arazi
planlamasının yapılması, nüfus artışının
planlanması prensibinin benimsenmesi
saha ekonomik bir çözüm olacaktır.

13. Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Konusunda Darboğazlar ve Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR






ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mevcut
kurulların
işlevsel 
olmaması
Zarar ve ziyandan sorumlu
olanlara kusurları kapsamında
ceza
verilmemesi
(dere 
yataklarının imara açılması)
Havza bazında çevresel akışın göz
önüne alınmaması
Kuraklık uyarılarının sürekli 
güncellenmemesi (haftalık, aylık)
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İmar konusunda mevcut kurallara
uyulması, taşkın risk analizleri
yapılarak dere yataklarına imar
izinlerinin verilmemesi
Taşkın riski alanına imar izni veren ve
taşkın nedeni ile zarardan sorumlu kişi
veya kurumlara cezayı yaptırımların
uygulanması
Dere yataklarındaki yetki karmaşasının
çözümlenmesi
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Dere yataklarında kurumlar arası
yetki çakışmaları (DSİ-Su ve
Kanal İdareleri)
Taşkın sigortasının olmayışı
Dere yataklarındaki mevcut imar
durumu
Kuraklığa dayanıklı türlerin
yetersiz teşviki
Tedbirlerin maliyetlerinin kimin
tarafından hangi finansmanla
karşılanacağına ilişkin belirsizlik
Kriz
yönetiminden
risk
yönetimine geçilememesi
İklim değişikliği etkilerinin aşırı
meteorolojik olaylar olarak daha
sık görülmesi
Artan gıda ve emtia fiyatları
İmar planlarında taşkın etki
alanlarının
gözetilmeden
yapılaşmaya izin verilmemi,
Küresel iklim değişikliği baz
alınarak şehirlerde akarsu ve dere
yataklarının 100 yıllık tekerrürlü
taşkın debisine göre yeniden
revize edilmemesi









Kuraklık ve taşkın konusunda ülke
genelinde haftalık ve aylık uyarı
sisteminin olması
Taşkın riski altında olan yerleşimler ve
tarımsal alanlar sigorta sistemine
geçilmesi
Tüm yerleşim alanlarında küresel iklim
değişikliği nedeni ile Q100 yıl
tekerrürlü akış debisine göre risk
analizlerinin yapılması ve bu konuda
riskli alanların belirlenmesi
Kuraklık riski olan kesimlerde ise suya
dayanıklı bitki desenine dönük
uygulamaların başlatılması ve ziraat
mühendislerince takip edilmesi
Kuraklık ve taşkın risklerine karşı
havza
bazında
finansmanların
hazırlanması ve tek elden yönetilmesi

14. İklim Değişikliği Konusunda Darboğazlar/Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR






ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Altyapı
hizmetlerinin
aşırı 
hadiselerde yetersiz kalması
Uyum sürecinin hızlıca hayata
geçirilememesi
Adaptasyon
için
finansman
ihtiyacı
Ülkemizin en fazla etkilenecek

kuşakta bulunması
İklim değişikliğinin su kaynakları
üzerine
etkilerinin
senaryo
analizleri ile ülke genelinde

çıkartılmaması
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Çalışma Belgesi

Ülkemizin
iklim
değişikliği
konusunda en çok etkilenecek ülkeler
arasında olması nedeni ile havza bazlı
etki
analizleri
yapılarak,
su
potansiyelinin arttırılmasına dönük
(özellikle yeraltısuyu depolama)
uygulamaların hızlandırılması
Kuraklık ve belli bölgelerdeki aşırı
yağışlara göre havza bazlı uyum
süreçlerinin ivedilikle uygulamaya
geçilmesi
Kuraklık riski olan bölgelerde su
yapılarının potansiyelleri arttırılmalı
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15. Finansman ve Geri Ödeme, Döngüsel Ekonomi Konusunda Darboğazlar ve
Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ













Tam maliyet karşılama esasına
uygun hareket edilmemesi
Tarım ve Orman İl Müdürlükleri
tarafından bitki desenine göre
optimum su tüketen çiftçilere
tarımsal
teşviklerde
öncelik
tanınmaması
Küçük evsel AAT’lerdeki elektrik
teşviğinin
tüm
ölçeklerdeki
tesislerde
aynı
oranda
uygulanmıyor olması
Sulama
sistemleri
yatırım
programlarının,
rehabilitasyon
projelerinin su kıtlığı olan
havzalarda önceliklendirilmiyor
olması
Kirlilik yük oranına göre sanayi
tesisleri için teşviklerde öncelik
tanınmıyor olması





Tarım ve Orman İl Müdürlükleri
tarafından belirlenen bitki desenine
göre su tasarrufu sağlayan çiftçilere
tarımsal teşvikler verilmesi,
AAT’lerde
elektirik
tüketimini
maliyetlerinin tüm AAT’ lerde eşit
şekilde uygulanması,
Sulama sistemi rehabilitasyon yatırım
programların
su
kıtlığı
çeken
havzalarda öncelik verilmesi,
Çevreye deşarjda bulunan ve arıtma
tesisi için küçük büyük tüm tesislerde
teşviklerin yaygınlaştırılması

16.Sosyo-Ekonomik Analiz Konusunda Darboğazlar/Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR







ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Planlama
çalışmalarında
sosyo- 
ekonomi kısmının çok detaylı ele
alınmaması, sosyologların
proje
ekibinde veya kurum bünyelerinde
bulunmaması,

Havzadaki su kullanım önceliğine
göre tarım, sanayi ve nüfus
planlamasının yapılmaması
Havzalardaki
su
kaynaklarının
kullanılır hale getirilmesi için
ekonomik analizlerinin yapılmaması
Havzadaki su kıtlığına göre nüfus
planlamasının yapılmıyor olması
Suyla ilgili hazırlanan planlar ile diğer
planların arasındaki bağlantının zayıf
olması,
istenilen
gelişmenin
sağlanamaması
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Havza bazlı yapılan projelerde
sosyologların dahil edilmesi ve
projelerin
sosyo-ekomonik
anlamda analiz edilmesi
Havzada su potansiyeline göre su
kullanım önceliğine göre, nüfus,
tarım ve sanayinin planlanması,
havzadaki nüfus planlamasının
mutlaka havza su potansiyeline
göre yapılması
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17. Su Verimliliği Ve Tasarrufu Konusunda Darboğazlar ve Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

















18.

Sulama,
içme
suyu
şebekelerindeki kayıp kaçak
oranlarının yüksek olması
Eski
sistemlerin
rehabilitasyonunda
yaşanan
finansal sıkıntılar
Su tasarrufuna ilişkin - sulama,
içme suyu - teşviklerin az olması
İçme suyu için ilave su
sağlanacağı iller değerlendirirken,
planlama yapılırken o ildeki kayıp
kaçak oranının belli bir seviye
altında olmasının bir kriter olarak
alınmaması
Su tasarrufu için üreticilerimize
modern
sulama
sitemlerine
verilen desteklerin yetersiz olması
Gri ve yeşil suyun mevzuat
dahilinde sulama ve sanayi amaçlı
uygulanmasının zorunlu hale
getirilmemiş olması
Su temin sistemindeki kayıp ve
kaçaklar
Doğal kaynakların israfı
Artan refah seviyesi nedeniyle su
tüketiminin ve su ayak izinin
artması
Ürünler yoluyla sanal su transferi

Karar

Destek

Sistemleri








ve

Eski sulama sistemlerine finansman
ayrılarak, kayıp kaçak oranlarının
düşürülmesi
İçme suyu amaçlı ilave su sağlanacağı
iller değerlendirirken, öncelikle kayıp
kaçak oranlarının düşürülmesine
dönük çalışmaların yapılması,
Su tasarrufunda yapılan tasarrufların
özendirici hale gelmesi için modern
sulama teknikleri için teşviklerin
yaygınlaştırılması,
Arıtma sonrası suların tarımsal sulama
ve sanayide geri kullanımına dönük
mevzuatın yapılması
Su verimliliği ve tasarrufu açısından
yağış sularının yeraltı barajları ve
depolarda (yüzey, yeraltı) toplanarak
kullanımının sağlanması su kaynakları
verimliliği için önemli bir adım olup
tüm havzalarda yaygınlaştırılmalıdır

Modelleme

Araçları

Konusunda

Darboğazlar/Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 Konuda çalışacak personelin
özlük nedeniyle kamuyu tercih
etmemesi

 Havza bazlı entegre modeller için
yetkin personellerin DSİ, SYGM
kadrolarında istihdamının arttırılması

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi
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DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 Hizmet alımı yolu ile sistemlerin
kurulması,
işletilmesi
ve
bakımının yapılması, kurumsal
kapasitenin oluşamaması
 Kurumların hizmet alımlarında
diğer kurumların ihtiyaçlarının
gözetmemesi

 Kurum veri tabanı ve model
programları çalıştırmada güçlü bir
altyapının kurulması, alt yapının
kurulmasında devamlılığın sağlanması
 Modelleme programlarının yabancı
lisanslı olmaları ve yüksek maliyetleri
nedeni ile yerli yazılımlarının teşvik
edilmesi

19. Su Bilgi sistemleri konusunda Darboğazlar/Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 Birbiriyle
konuşmayan
ve
entegrasyonu zor sistemlerin
fazlalığı
 Sistemlerin işletilmesinin zorluğu
 Bilgi
işlem
personelinin
istihdamının zorluğu
 Tarihi
verilerin
aktarılması
esnasındaki uyumsuzluklar
 Artan veri ile doğru orantılı server
kapasite ihtiyacı

 Kurum veri tabanı ve model
programları çalıştırmada güçlü bir
altyapının kurulması, alt yapının
kurulmasında devamlılığın sağlanması
 Ulusal su sistemine uygun verilerin
tüm kurumlardan sağlanması ve veri
bankasının oluşturulması

20. Su ile İlgili Güncel Bilimsel Ve Teknolojik Çalışmalar Konusunda
Darboğazlar ve Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 Su ile ilgili çalışan kurumlar
tarafından
gerçekleştirilen
çalışmaların
ulusal/uluslararası
düzeyde yayına dönüştürülmesi
konusundaki eksiklik
 Üniversitelerde su ile ilgili yüksek
lisans ve doktora yapacak öğrenci
sayısının düşük olması, bu
öğrencilere kadro olanağının
sağlanmaması
 YÖK tarafından su ile ilgili
bölümlere
kontenjan
sağlanmaması

 Üniversite destekleri oldukça kısıtlı
olup genel olarak lisansüstü eğitimi
desteklemek amaçlı yapılmaktadır. Bu
destek miktarının kısıtlı olması
yapılan
araştırma
ölçeğini
zayıflatmaktadır.
Bu
nedenle
üniversitelerde
gerçekleştirilen
bilimsel araştırmaların yapılması için
gerekli olan finansal desteğin
arttırılması,
 Üniversitelerde su konusunda eğitim
yapılan bölümlerde kontenjanların
arttırılması, yüksek lisans/doktora
bursları arttırılmalıdır.
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DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Havza
bazlı
su
projelerinde
üniversitelerdeki akademisyenlerinde
dahil edilmesi ve sonuçların öncelikle
ulusal platformlarda yayınlanmasının
teşvik edilmesi

21. Tarımsal Sulama Konusunda Darboğazlar ve Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ













Mevzuattaki eksiklikten dolayı
Büyükşehir
Belediyelerinde
tarımsal
sulamaya
ilişkin
uygulamaların
farklılık
göstermesi
Köy
hizmetleri
tarafından
yürütülen
faaliyetlerin
Belediyeler
tarafından
yürütülmesine ilişkin kanuni bir
hükmün ve gerekli bütçenin
olmaması
Tarımsal sulama konusunda
eğitilen çiftçilerin tarımsal sulama
desteklemelerinden
öncelikli
olarak yararlanmasına ilişkin
eğitim ve tarımsal destekleme
modelinin olmaması
Sulama konusunda yetişmiş
uzman personel sayısının yetersiz
olması
İklim
koşullarını
ve
su
potansiyelini
dikkate
alan
havzaya özgü bitki deseninin
bulunmaması
Tarlada
toprak
neminin
izlenmemesi, toprak nemi ölçümü
esaslı sulama zamanlaması ve
sulama
miktarı
planlaması
yapılmaması ya da yaygın
olmaması
Kuyuların
sayaçlandırılması
sürecinin
tamamlanamaması,
ihtiyaca göre su tahsisinin

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu
Çalışma Belgesi














Dağınık bir yönetim sistemine sahip
sulama suyu uygulamalarının tek
elden yönetimine dönük bir mevzuatın
ivedilikle yapılması
Sulama suyu planlama, izleme ve
deneti konusunda uzman personel
sayısının arttırılması
Tarımsal sulama konusunda eğitilen
çiftçilerin
tarımsal
sulama
desteklemelerinden öncelikli olarak
yararlanmasına ilişkin eğitim ve
tarımsal
destekleme
modelinin
geliştirilmesi
İklim değişikliği çalışmaları dikkate
alınarak havza bazlı TOB önerdiği
bitki desenin uygulanması ve Ziraat
Mühendisleri
tarafından
takip
edilmesi
Tarımsal toprak neminin izleme
sistemi kurulması, izleme sistemine
göre su depolama veya YAS çekim
kuyularından su salımınım bitki su
ihtiyacına göre yapılması
YAS kayıtsız kuyuların takip
edilememesi,
kuyularda
sulama
amaçlı çekine su miktarının takip
edilmesine dönük kuyu tespitlerinin
yapılması ve sayaçların bir an önce
takılması
Tarımsal sulama alt yapısının çok
eskimiş olması nedeni ile kayıp kaçak
oranlarını arttırmaktadır. Eskimiş
sulama sistemlerinin bir an önce
yenilenmesinin tamamlanması
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

yapılması ve yeterli takibin 
olmayışı
Hacim esaslı su tarifesine
geçilmemesi

Su kaynaklarının etkili bir şekilde
geliştirilebilmesi için ihtiyaç
duyulan iyi bir gözlem ağı ile
yapılmış uzun süreli ve güvenilir
gözlemlerin olmaması
Mevcut
sulama
altyapısının
büyük çoğunluğunun kullanım
ömrünü
doldurması,
rehabilitasyonların
hızlı
yapılamaması

Kullanılmış
suların
tarımda
kullanılmasına
ilişkin
yasal
dayanağın bulunmaması
Tarımsal sulamada miktar ve
kaliteye yönelik düzenli takip
yapılmaması
Yeraltı suyuna bağlı sulamaların
kontrolsüz yapılması ve YAS
potansiyelinin
düşmesi
ile
tesislerin
çalışmasını
riske
sokması
Planlama dışında yeraltı veya
yerüstü suyu tüketimleri ve
taleplerinin ortaya çıkması; örn:
yerüstü suyu kalitesinin kötü
olması durumunda kullanıcının
yeraltı suyuna yönlenmesi (veya
tam tersi)
Su temin sistemindeki kayıp ve
kaçaklar
Azalan çiftçi sayısı, yeterli genç
çiftçinin sektöre devam etmemesi
Sulamada işletme ölçeğinin küçük
olması
Artan gübre, hammadde ve işçilik
giderleri
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Arıtma sonrası suların tarımsal sulama
ve sanayide geri kullanımına dönük
mevzuatın yapılması
Tarımsal sulamada kullanılan YAS ve
YÜS depolama sistemlerinin hem
miktar hem de kalite açısından izleme
sisteminin kurulması gerekmektedir.
Takip
sisteminden
kaynaklı
sorunlardan dolayı ortaya çıkacak
yerüstü suyu kalitesinin kötü olması
durumunda
kullanıcının
yeraltı
suyuna yönlenmesi gibi sorunların
önüne geçecektir.
Tarımsal sulamada sosyo-ekonimik
problemlerin artması; artan gübre
fiyatları, tarımsa çalışan sayısının her
geçen gün azalması, ürün fiyatlarının
düşük olması gibi sorunlara dönük
politikaların geliştirilmesi
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22.

Farklı

Ölçeklerde/

Periyotlarda

Hazırlanan

Planların

Uyumu

ve

Entegrasyonu Konusunda Darboğazlar ve Çözüm Önerileri
DARBOĞAZLAR










ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çalışmaların
projeksiyon 
dönemlerinin farklı olması,
Çalışmalarda kullanılan verilerin
farklı
kaynaklardan
temin
edilmesi,
Farklı projelerin kapsamlarının
çakışması, mükerrer çalışmaların
yapılması: nüfus projeksiyonu, su

ihtiyaçları, vb.
Kurumların nihai rapor harici
disiplin raporlarını, altlıklarını,
arka
plan
dosyalarını
paylaşmaması
Tarımsal kayıt sistemlerinin 
entegrasyonunun yapılmaması
İl-ilçe
bazlı
veri
üreten
kurumlarla
havza
bazlı
çalışmaların entegre olmaması
Projelerdeki verilerin ortak
kullanıma uygun olmaması ve
dijital ortamda bulunmaması

Pek çok havzada farklı ölçek ve
periyotlarda planlanan tesislerde uyum
ve entegrasyon probleminin ortadan
kaldırılması için, sulama suyu temini
için planlanan bir tesisin çok hızlı bir
şekilde tamamlanması, bu projelerin
yapım süresince aynı alanda farklı
tesislerin yapılmasının planlanmaması,
Bazı bölgelerde yeraltı suyu sistemleri
yeterli kapasiteye sahip iken yüzey
sulama sistemlerinin inşa edilmemesi
gerekmektedir.
Kurumlar
arası
işbirliğinin arttırılması önerilmektedir.
Yapılan veya yapılacak tüm projelere
verilerinin
dijital
ortamda
bulundurulması ve tüm paydaşların
ulaşabileceği şekilde hazırlanması

23. Halkın Katılımı/Bilinçlendirilmesi Konusunda Darboğazlar Ve Çözüm
Önerileri
DARBOĞAZLAR







Su kullanıcısı çiftçilerin yeni
sulama teknolojisi kullanımı ile
ilgili bilinçlendirilmesine ilişkin
koordinasyonun sağlanamaması
Bakanlık Taşra Teşkilatı idari
yapılanmasında çiftçi eğitim ve
yayım işlerini müstakil olarak
yürütecek bir birimin olmaması
Tarımsal sulamadaki yeniliklerle
ilgili Merkez birime bilgi
verilmemesi
Eğitim ve yayın faaliyetlerine
ilişkin taşra teşkilatlarında görev
karmaşasının olması
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Yapılan çalışmaların dijital ortamda
kamuya açık bir şekilde yayınlanması
Halka ve tüm paydaşlara ulaşabilmek
maksadıyla dijital platformların daha
etkin kullanılması
Hedef kitlelerin ihtiyaç duydukları
bilgilere kolayca uzaktan erişim
imkanıyla ulaşabildikleri eğitim ve
yayın platformlarının arttırılması
Çevreye duyarlı teknolojiler, modern
sulama teknikleri, su tasarrufu ve
verimli
kullanılması,
teknolojik
yenilikler vb. konularda halkın ve tüm
paydaşların
bilgilendirilmesi
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DARBOĞAZLAR


















Sulama konulu çiftçi eğitim ve
yayım faaliyetlerinin uygulamaya
yansımasına
yönelik
etki
analizlerinin etkin bir şeklide
yapılmaması
İyi
tarım
uygulamalarının
yaygınlaştırılmasına yönelik etkin
kampanya yürütülmemesi
Çevre kirliliği ihbar mekanizması
(181) kullanımına yönelik etkin
kampanya yürütülmemesi
Akarsulara katı atık ve bitki
koruma
ürünü
atıklarının
boşaltılmamasına yönelik halkın
bilinçlendirilmesi
amacıyla
kampanya yürütülmemesi
Bazı
planların
hazırlanma
aşamasında görüşe açılmaması
İllerde tarımsal sulama konusunda
çiftçi
eğitim
ve
yayım
faaliyetlerinin şubelerce ikinci
planda yürütülmesi
Tarımsal sulama amaçlı çiftçi
eğitim ve yayım faaliyetlerine
paydaşlarca gerekli önem ve
katkının verilmemesi
Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı
tarafından
koordine
edilen
çiftçilerin
ihtiyaçlarına
ve
taleplerine göre yapılan bölgesel
toplantılara paydaşların yeterli
katkıyı vermemesi (STK ve
üniversitelerden katılımın azalmış
olması)
Su kullanıcısı çiftçilerin giderek
yaşlanması ve gençlerin tarımdan
uzaklaşma eğilimlerinin fazla
olması
Sulama
konusunda
yayımaraştırma ve çiftçi arasındaki
bağın istenen düzeyde olmaması
Halkın ziraat mühendislerine
danışmak için ulaşamamaları ve
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maksadıyla
etkin
kampanyalar
yürütülmesi
Çevre kirliliği ihbar mekanizması
(181) kullanımına yönelik etkin
kampanya yürütülmesi
Üreticilerin sektördeki gelişmeleri
takip etmesi ve çevreye duyarlı
uygulamalar konusunda farkındalığın
arttırılması maksadıyla kampanyalar
yürütülmesi
Çevre
dostu
uygulamaların
yaygınlaştırılması
maksadıyla
farkındalık çalışmalarının yürütülmesi
Su kaynaklarının korunması, suyun
tasarruflu kullanımı vb. konularla ile
ilgili kamu spotlarının arttırılması
Akarsulara katı atık ve bitki koruma
ürünü atıklarının boşaltılmamasına
yönelik
halkın
bilinçlendirilmesi
amacıyla kampanyalar yürütülmesi
Etkin
ve
verimli
sulama
teknolojilerinin
kullanımının
yaygınlaştırılması
maksadıyla
çiftçilerin eğitilmesi ve farkındalık
çalışmalarının yürütülmesi
İyi
tarım
uygulamalarının
yaygınlaştırılmasına yönelik etkin
kampanya yürütülmesi
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ziraat mühendislerinin sadece ilaç
satıcısı durumunda olması
Kamuoyundaki bilgi kirliliği
Farkındalık düzeyinin ve çevre
dostu
uygulamalara
verilen
desteklerin yetersizliği nedeniyle
uygulayıcıların isteksizliği
Çiftçilerin üretimde davranış
eğilimleri ve alışkanlıkları
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POLİTİKA/STRATEJİ VE EYLEMLER

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

Su Kanunu taslağının hazırlanması
1) Su yönetiminde
havza bazlı güçlü Havza Ölçekli Planların (NHYP, SSTP, TYP, KYP,
bir yapılanmaya Master Planları ) uygulanması ve takip edilmesi için yasal
altyapının birincil mevzuatla düzenlenmesi
geçilmesi
Su yönetiminde güçlü ve etkin koordinasyon sağlayacak
birimin denetim, yaptırım ve icra gücünün artırılması
Bütün havzalar için Nehir Havza Yönetim Planlarının
tamamlanması
Bütün havzalar için Sektörel Su Tahsis Planlarının
2) Havza ölçekli tamamlanması
yönetim planlarının
Bütün havzalar için Kuraklık Yönetim Planlarının
tamamlanması,
tamamlanması
takibi
ve
Bütün havzalar için Taşkın Yönetim Planlarının
uygulanması
tamamlanması
Havza Yönetim Heyetleri ve İl Su Yönetimi Koordinasyon
Kurulları’nın tüzel kişiliğe kavuşturulması
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SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

Kısa
Orta
Vade Vade
(2022- (20222023) 2026)

x

TOB

x

TOB
TOB
TOB
TOB
TOB
TOB
TOB

Uzun
Vade
(2022–
2032)

Cumhurbaşkanlığı
İlgili tüm
kurum/kuruluşlar
İlgili tüm
kurum/kuruluşlar
İlgili tüm
kurum/kuruluşlar
İlgili tüm
kurum/kuruluşlar
Cumhurbaşkanlığı,
İçişleri Bakanlığı,

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
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EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR
Hazine ve Maliye
Bakanlığı

Kısa
Orta
Vade Vade
(2022- (20222023) 2026)

Uzun
Vade
(2022–
2032)

Bütün sektörlere (içme suyu, tarım, enerji, sanayi ) yönelik
İlgili tüm
planlamaların bütüncül, havza bazlı ve ekosistem tabanlı
kurum/kuruluşlar
hazırlanmasının yaygınlaştırılması

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

x

Gerek üst ölçekli gerekse alt ölçekli her türlü planlamada,
su kaynaklarının geliştirilmesinde ve çevresel altyapıların
İlgili tüm
planlanmasında
havza
ölçekli
bütün
planlarla kurum/kuruluşlar
entegrasyonunun sağlanması

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

x

TOB

Cumhurbaşkanlığı,
ÇŞB, Sağlık
Bakanlığı, İlgili
tüm
kurum/kuruluşlar

x

ÇŞB

TOB

x

x

x

x

Su izleme çalışmalarının bütüncül yürütülmesi için yasal
3) Havza bazlı ve kurumsal düzenlemeleri içeren yasa taslağının
(yerüstü ve yeraltı hazırlanması
suları) izin, izleme
denetim ve yaptırım
süreçlerinin tek elde Alıcı ortam bazlı deşarj standartlarına geçilmesi
toplanması ve AB
mevzuatı
ile
uyumlaştırılması
Su Çerçeve Direktifine uygun izleme programlarının
yürütülmesi
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TOB

x
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EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (UHYS) ve Ulusal Su
Planın (USP) uygulanması ve takibinin yapılması

TOB

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

İçme suyu, tarımsal sulama vb. kullanımlara yönelik izin,
İlgili
izleme, denetim ve yaptırım döngülerinin taslak mevzuat
Cumhurbaşkanlığı
kurum/kuruluşlar
ile tanımlanması

x

x

200C altındaki sular, doğal mineralli sular, bütün yerüstü
ve yeraltı sularının kullanım ve tahsislerinin miktar ve
kalite olarak tek elden izlenmesi için taslak mevzuatın
hazırlanması

TOB

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

Ulusal Su Bilgi Sisteminin yaygınlaştırılması

TOB

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

Ulusal su modelinin (HİDROTÜRK) havza bazlı bütün
çalışmalarda
kullanımının
yaygınlaştırılması
ve
geliştirilmesi

TOB

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

Kısa
Orta
Vade Vade
(2022- (20222023) 2026)

Uzun
Vade
(2022–
2032)

x

x
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR
4) Su yönetimine
ilişkin bilimsel ve
ARGE
çalışmalarının
artırılması

5) Suyun verimli
kullanılmasına
yönelik
faaliyetlerin
artırılması

SORUMLU
BİRİM

EYLEMİN ADI

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

Kısa
Orta
Vade Vade
(2022- (20222023) 2026)

Uzun
Vade
(2022–
2032)

Su alanında yapılan tüm bilimsel, teknik, Ar-Ge
YÖK,
çalışmaları ile projelerin paylaşılabileceği Ulusal Su
TÜBİTAK
Üniversiteler
Bilimleri ve Teknolojileri Bilgi Ağı’nın oluşturulması
Sınıraşan havzalar dâhil bütün havzaların mevcut durum
ve potansiyellerine uygun politikalarına altlık olacak
YÖK,
verilerin üretilmesine yönelik üniversiteler ve ilgili TOB, Dışişleri B.
Üniversiteler
kurumların işbirliği içerisinde bilimsel çalışmalar
yürütülmesi
TOB,
Su kayıp, kaçaklarının önlenmesi, suyun etkin ve verimli
TOB, Belediyeler,
Belediyeler, İl
kullanılmasının teşvik edilmesi ve denetimin sağlanması
İl Özel İdareleri
Özel İdareleri

x

x

x

x

x

Suyun geri kazanılması
yaygınlaştırılması

kullanımının TOB, ÇŞB, STB,
İlgili tüm
Belediyeler
kurum/kuruluşlar

x

x

x

TOB, ÇŞB, STB,
İlgili tüm
Belediyeler
kurum/kuruluşlar

x

x

x

Milli Eğitim
Bakanlığı

x

x

x

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

x

ve

yeniden

Su tasarrufu sağlayan teknolojilerin yaygınlaştırılması

Su miktarı, su kalitesi, su kullanımı ve tasarrufu TOB, ÇŞB, STB,
konularında farkındalığın arttırılması
Belediyeler
Suyun buharlaşmasının azaltılması, bitki deseni seçimi ile
terlemenin azaltılması, gri su kullanımı ve yağmur suyu
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

6) Havza bazında
sektörel (içme ve
kullanma, doğal
hayatın korunması,
tarım, enerji, sanayi
vb.) su tahsis
planlarının
uygulanması ve
gerçek zamanlı
izlenmesi
7) Su ile ilgili
bütün çalışmalarda
sosyo-ekonomik
analizlerin yer
almasının zorunlu
olması

EYLEMİN ADI
hasadı gibi verimli kullanımlara yönelik faaliyetlerin
teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması gibi daha verimli su
kullanım faaliyetlerinin araştırılması ve uygulanması
Su tahsisine ilişkin yetkilerin tek elde toplanması için
taslak kanunda tanımlamanın yapılması

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

TOB

Cumhurbaşkanlığı,
TBMM

Su tahsislerinde kalite ve miktar hususlarının birlikte
TOB,DSİ
dikkate alınması
Sektörel Su Tahsis Planlarının uygulanmasına yönelik
tahsis şartları-şerhleri ve sürelerini belirtecek şekilde
TOB,DSİ
mevzuatın düzenlenmesi
Münferit tahsislerin Sektörel Su Tahsis Planlarına göre
TOB,DSİ
yürütülmesi
Tarımsal sulamada su tüketiminin verimli kullanmasını
İlgili tüm
TOB
teşvik edici ücretlendirme politikalarının geliştirilmesi
kurum/kuruluşlar
Su hizmetlerinin kalitesi ve sürekliliğinin finansmanı
açısından darboğaz oluşturan, her sektör kullanıcısı
İlgili tüm
Cumhurbaşkanlığı,
tarafından tam maliyet esaslı bedelin ödenmesi için
kurum/kuruluşlar
TBMM
mevzuat taslağının hazırlanması
Havza bazlı projelerin sosyo-ekonomik etki analizlerinin
İlgili tüm
İlgili tüm
yapılması
kurum/kuruluşlar kurum/kuruluşlar
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Kısa
Orta
Vade Vade
(2022- (20222023) 2026)

Uzun
Vade
(2022–
2032)

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Sektörlerin gelişimleri planlanırken bulunduğu havzadaki
TOB
8) Havzalar arası su su kaynaklarının konumu ve miktarlarının dikkate
transferi yapılırken alınması
çevresel, sosyal ve Suyun transfer edildiği havzaya ve suyu alınan havzaya
ekonomik etkilerin yönelik çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin daha
TOB
değerlendirilmesi
detaylı olarak değerlendirilmesi ve su ihtiyacı/transfer
imkânı dâhilinde su transferlerinin gerçekleştirilmesi
9) Halkın
Su ile ilgili plan, proje, yatırım işlerinin bütün
bilgilendirilmesi,
aşamalarında bilgilendirme, danışma ve aktif katılım
İlgili tüm
paydaş katılımının süreçlerine ilişkin mevzuat düzenlemesinin yapılması ve kurum/kuruluşlar
artırılması
uygulanması
10) Karar destek
sistemlerinin
Su ile ilgili bütün çalışmalarda karar destek sistemlerinin
İlgili tüm
kullanımının
kullanımının yaygınlaştırılması
kurum/kuruluşlar
yaygınlaştırılması,
su bilgi
sistemlerinin ve
Su bilgi sistemleri ve veri tabanlarının uyumlu, bağlantılı
veri tabanlarının
İlgili tüm
çalıştırılması ve su ile ilgili bütün paydaşların sisteme
uyumlu ve
kurum/kuruluşlar
dâhil edilmesi
bağlantılı
çalıştırılması

Suyun Havza Ölçeğinde Yönetimi Grubu Çalışma Belgesi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUM VE
KURULUŞLAR

Kısa
Orta
Vade Vade
(2022- (20222023) 2026)

Uzun
Vade
(2022–
2032)

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

x

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

x

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

x

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

x

İlgili tüm
kurum/kuruluşlar

x

x

x
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