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KURUTMA

Kurutma
 1890’lı yıllarda Dünya’da sıtmanın kaynağının

sivrisinekler olduğunun öğrenilmesi ile sulak
alanların kurutulması çalışmaları hız kazanmıştır.

 Gelişen teknoloji ile birlikte yeni tarım alanları
elde etme amacıyla sulak alanların kurutulmasına
devam edilmiş, sazlık ve bataklıkların yanı sıra
taşkın ovalarını ve gölleri de kapsayarak artarak
kurutma çalışmaları devam etmiştir.

 1950` li yıllardan sonra tüm dünyada olduğu
üzere Türkiye`deki sulak alanlar içinde en önemli
sorun sulak alanların kurutulması idi. DSİ
tarafından pekçok sulak alanımız o yıllarda
kurutulmuştur.

 1990’lı yıllarda Çevre Bakanlığı’nın kurulması ve
sivil toplum kuruluşlarının kamu kurumları
üzerinde oluşturduğu baskı sonucunda politik,
yasal ve kurumsal anlamda önemli adımlar atılsa
da bunlar yeterince uygulamaya
yansıtılamamıştır.

 1994 yılında Türkiye`nin Ramsar Sözleşmesi`ne
taraf olmasıyla sulak alan kurutma politikaları
terkedilmiştir.

Kurutma

60 yılda Kuruyan sulak alan miktarımız  2 milyon hektar =  2 
Marmara denizi (1.1 milyon hektar) (Kurutma, doldurma,su rejimine 
yapılan müdahaleler)

=
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Kurutma
Doğrudan kurutma: Devlet Su İşleri
(DSİ) kurulduğu 1953 yılından bu
yana, 370 bin hektar sulak alanı
çeşitli kurutma ve taşkın kontrolü
amaçlı projeler sonucunda
doğrudan kuruttu.

Ek olarak, 375 bin hektar alan da
"küçük ölçekli taşkın kontrolü" ve
"küçük ölçekli drenaj ve kurutma"
projelerine maruz kaldı.

Bu şekilde, Çukurova, Çarşamba
Ovası, Konya Ovası, Meriç ve Ergene
havzaları gibi pek çok bölgede sulak
alanlar kurutuldu.

Kurutma
Dolaylı kurutma: DSİ istatistiklerinde yer almayan
ikinci kuruma nedeni ise su rejimine yapılan plansız
müdahalelerin sulak alanlar üzerindeki dolaylı
etkileri.

Örneğin, Konya Havzası'nda sulama barajları ve
binlerce kuyu nedeniyle suyun göllere gitmesi
engellenerek havzadaki doğal su akışı bozuldu.

1 milyar 150 milyon metreküp emniyetli su
rezervine sahip Konya Havzası’ndan her yıl 1 milyar
786 milyon metreküp su çekiliyor. Bu nedenle havza
yılda 636 milyon metreküp su açığı veriyor. Başka
bir değişle, havzadan her yıl bir Tuz Gölü’nü
dolduracak kadar su fazladan çekiliyor ve su göllere
ulaşamadan tarımsal sulama için kullanılıyor.

Sonuç olarak, Tuz Gölü başta olmak üzere
havzadaki göller kuruyor.

Buna benzer bir süreçle Türkiye'de pek çok göl yok
olmasına rağmen, ortadaki durum küresel ısınmaya
mal edilerek asıl sorun göz ardı ediliyor.

Kurutma
 Sulak alanların kurutulması sonucu elde edilen

arazilerin pek çoğundan istenilen tarımsal
üretime erişilemediği gibi bir kısım yerlerde de
tuzlanma, turbaların yanması, rüzgâr erozyonu
gibi nedenlerle toprak kısa zamanda
verimsizleşmiştir.

 Yörenin su rejiminde meydana gelen bozulmalar
ve iklimsel değişmelerin yanı sıra; bir çok canlı
türünün neslinin tehlikeye düşmesi ya da
tamamen yok olması gibi telafisi mümkün
olmayan sorunlar ortaya çıkmıştır.

 Sulak alanda aşırı miktarda su alınması, çok su
tüketen tarım politikaları, sistemi besleyen
akarsuların barajlarda tutulması veya yönlerinin
değiştirilmesi ya da yer altı sularının aşırı
kullanımı gibi nedenlerle hala çok büyük
boyutlarda sulak alan kayıpları yaşanmaktadır.

Kuruyan Sulak Alanlarımız*

*http://dogader.org/index.php/bilgi/20-
cole-donusturulen-sulak-alanlarimiz

• 9350 Hektar kurudu.
• Suları donmadığı için bütün kış 

boyunca başta flamingolar olmak 
üzere kazlar, ördekler, sunalar, 
angıtlar, sakarmekeler gibi su 
kuşları çok kalabalık gruplar 
oluşturur, bazı yıllar alandaki kuş 
sayısı yüzbini geçerdi.

• Çöle dönen göl tabanından yazın 
havalanan hortumlarla 
çevresindeki tarım alanlarına tuz 
saçılmaktadır.

• Çevresinde açılan kaçak kuyular, 
Mucur - Seyfe Ekoloji Koruma 
Projesi, sulama için sularının 
tarlalara aşırı verilmesi kurumasına 
neden olmuştur.

Kuruyan Sulak Alanlarımız*

*http://dogader.org/index.php/bilgi/20-
cole-donusturulen-sulak-alanlarimiz

Baraj yapımı, aşırı su kullanımı, kuru tarımdan sulu tarıma geçiş 
politikası, aşırı yer altı suyu kuruma nedenleridir. 

Konya, drenaj sorunun en fazla bulunduğu illerden biridir. 

Drenaj sorununun asıl nedeni, sulama uygulamalarıdır. 

Drenaj sorunu, beraberinde, tuzluluk-alkalilik gibi çevresel
sorunları da getirmektir. Türkiye’de, yaklaşık 1.5 milyon
hektarda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır.

Bu, sulamaya uygun arazilerin yaklaşık % 32.5’ine denktir.

Kaynak: http://www.zmo.org.tr/etkinlikler/6tk05/013rizakanber.pdf

Drenaj:suyu kurutulan arazi



16.04.2018

3

Türkiye’deki Sulak Alanlara 
İlişkin Temel Sorunlar

1. ÇEVRESEL SORUNLAR 

Kurutma

Su Rejimine Yapılan Müdahaleler

Su Kalitesinin Bozulması

Habitat Tahribi

Doğal Sulakalanlara Yabancı Türlerinin Atılması

Yasadışı ve Usulsüz Avcılık/ Su Ürünleri Avcılığı 

 Plansız müdahaleler

 Sığ ve su rejimi hassas olan alanlara müdahale yapılması

 Sulak alanları besleyen akarsuların barajlarda tutulması

 Akarsuların yönlerinin değiştirilmesi

 Yeraltı suyunun aşırı kullanımı

 Taşkın alanlarının tarım alanına dönüştürülmesi

 Sulakalanlardan aşırı su alınmasına bağlı ani su değişimleri

 Barajların sediment taşınımını engellemesinden dolayı delta 
oluşumunun azalması

Su Rejimine Yapılan Müdahaleler

Hatay Havaalanı su altında kaldı

Asi nehri taştı tarlalar ve köy yolları sular altında kaldı.

Taşkınlar

Kontrolsüz Yer altı suyu  kullanımı ve yeni Tarım 
alanlarının açılması

oTuz Gölü 40 yılda %50 küçülme
o260bin hektardan                            130bin 
hektara
o26bini kaçak 50bin su kuyusu 
oYer altı suları her yıl 1 metre aşağı çekiliyor.

Kaynak:: Doğal Hayatı Korumu Vakfı (WWF-Türkiye) Tuz Gölü Proje Sorumlusu Çağrı 
Deniz Eryılmaz

• Ege bölgesinin en büyük gölü
• Türkiye'nin önemli  kuş 

cennetlerinden
biridir.
• Avlanan balıklar ve kerevitler yakın 

zamana değin ihraç edilirdi.
• Bafa Gölü, 1994 yılında Tabiatı 

Koruma Alanı ilan edildi. 

Bafa Gölü 2014

Bafa Gölü 2012
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HES, baraj ve kanal yapımı ile 
suların akışının değiştirilmesi, 
kurutulması

• Hidro Elektrik santraller (HES'ler), suyun akış 
hızını, akış miktarını, akarsuyun derinliğini ve 
taban yapısını önemli ölçüde değiştirir. Bunlar 
nehir ekosistemlerinin sağlığı için kritik 
unsurlardır. 

• Akarsu yatağına bırakılan suyun miktarı, 
doğal hayatın sürekliliği açısından hayati 
öneme sahiptir. 

• HES'lerden nehirlere az oranda su bırakılması 
sucul canlıların yok olmasına, beslenme, 
üreme ve göç davranışlarında kısıtlamalara 
neden olur.

HES'LERİN DOĞAL AKIŞ REJİMİNİ 
DEĞİŞTİRMESİNİN SONUÇLARI

Akarsu yakınlarındaki bitki örtüsünün sel azaltıcı bir işlevi vardır. HES işletimi 
sonucunda azalmış bitki örtüsü aynı zamanda taşkın kontrolünün de azalması 
anlamına gelir.

HES nedeniyle su akış hızındaki değişim, dere yatağı bileşenlerini değiştirir 
çünkü su, farklı hızlarda, farklı büyüklükte maddeler taşır. Bu nedenle, suyun 
akış hızındaki değişiklik, su kalitesini değiştirir.

Aynı zamanda, düzenli su akışına uyum göstermiş kara canlıları da etkilenir.
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HES işletimi nedeniyle akarsu yatağına bırakılan suyun azalması sonucunda ortam nemi 
azalır. Yer altı suları yeterince beslenemez. Bu durum, bitki örtüsünü ve bunlarla yakın 
ilişkili biyolojik çeşitliliği olumsuz etkiler.

• Doğal akış rejiminin değiştirilmesi 
akarsulardaki sucul türlerini dramatik 
derecede etkiler. 

• Akarsudaki suyun derinliğinin azalması, 
balıkların su içindeki hareketlerini 
olumsuz etkiler.

• Akarsuyun derinliğinin azalması, su 
sıcaklığını etkiler. Suyun sıcaklığı, balık 
için sınırlayıcı bir faktördür. Örneğin 
alabalık soğuk su türüdür ve 15°C’nin 
üzerindeki sıcaklıklarda hayatta kalması 
mümkün değildir. Su derinliğinin 
azalması nedeniyle su sıcaklığının 15 
°C’nin üzerine çıkması alabalık 
popülasyonlarını tehlikeye sokar.

• Sucul türler, yaşam tercihlerini, suyun 
sıcaklığına, su kalitesine, su derinliğine ve 
su hızına göre yaptığından, suyun akış 
hızına yapılan müdahale, sucul yaşamın 
kompozisyon ve dağılımını etkiler.

TÜRKİYE’DE HES UYGULAMALARI İLE İLGİLİ DURUM

• Ülkemizdeki HES işletimi sırasında dere yatağına bırakılması öngörülen su 
miktarına “can suyu” denilmektedir. 

• “Su Kullanım Hakkına Dair Yönetmelik” gereğince, HES kuran şirketler, 
doğal hayatın idamesini sağlayacak miktarda suyu dere yatağına bırakmakla 
yükümlüdür. 

• Yönetmelikte, dere yatağına bırakılacak can suyu miktarı, “HES projesine 
esas alınan derenin son on yıllık ortalama akışının en az %10’u” olarak 
saptanmıştır. 

• ÇED sürecinde ekolojik ihtiyaçları tespit ederek bu miktarın arttırılıp 
arttırılmaması gerektiği ise şirketlerin İNSİYATİFİNE bırakılmıştır.

Can Suyu Yerine Çevresel Akış Uygulaması 

• Nehirlerin sağlığını korumak ve ekolojik hizmetleri desteklemek için can 
suyu uygulaması yeterli değildir, bunun yerine “Çevresel Akış” adı verilen 
uygulamalar tercih edilmelidir.

• Çevresel akış, farklı nehir sistemlerinde su ihtiyacını bilimsel olarak 
değerlendirme metotlarına verilen genel bir isimdir, tek bir yöntem 
değildir. 

• Çevresel akış hesaplamasında kullanılan metodların sayısı 200'ü aşkındır. 
Farklı coğrafya ve iklimsel koşullardaki nehirler farklılıklar gösterir. Bu 
nedenle çevresel akış her bir nehir için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 

• Çevresel akışların en önemli özelliği, sadece minimum akış miktarı üzerine 
odaklanmıyor olmasıdır. 

• Doğal hayatın sürekliliği için akış rejiminin tüm yönleriyle ele alınması 
önemlidir. 

• Çevresel akışların en önemli özelliği, su kalitesi, balıkların yumurtlama ve göç 
koşullarının sürekliliğinin sağlanması, sediman taşınımı, yer altı sularının 
beslenmesi ve sulak alanların gereksinim duyduğu dönemsel su baskını gibi 
akış rejimlerinin farklı yönlerini göz önüne almasıdır. 

• Her nehir için çevresel akış gereksinimleri önemli ölçüde değişiklik gösterir; bu 
nedenle bir nehrin yönetiminde, çevresel akış o nehre özgü olarak hesaplanmalıdır. 

• Çevresel akış belirlerken birden çok bilimsel değerlendirme teknikleri kullanılır. Bu 
teknikler, nehirlerin geçmiş doğal akış rejim özelliklerini, nehrin jeomorfolojisini, 
ekoloji, yönetim, politik ve sosyoekonomik ve lojistik koşulları göz önüne alır. 

• Bu nedenle, çevresel akış hesaplaması sadece ekoloji ve hidroloji ile sınırlı değildir, 
sosyoekonomik faktörleri de içerir. Bir nehir için çevresel akış miktarı hesaplanırken, 
nehrin sağlığının ne derecede korunacağı, çevresel değerlerin korunması için 
gereksinimler, ekolojik hizmetlere yönelik risklerin ne derece kabul edilebileceği ve 
HES dışındaki diğer su kullanım öncelikleri göz önüne alınır. 
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• Çevresel akış hesaplamaları, birkaç gün içinde tamamlanacak basit hidrolojik 
metotlardan, birçok farklı ekip tarafından yıllarca çalışma sonucunda 
hesaplanmaya kadar büyük ölçüde farklılık gösterir. Bu farklılık, analiz için 
gerekli verilerin durumu, maliyet, sorunun aciliyeti, zaman, kaynak gibi 
değişkenlere bağlıdır. 

• Ülkemizde de HES uygulamaları sırasında nehirlerimizin sağlığını, doğal hayatı 
ve nehirlerin sunduğu hizmetleri muhafaza etmek için gerekli yasal ve bilimsel 
altyapı tamamlanmalı ve çevresel akış uygulamasına geçilmelidir.

Türkiye’deki Sulak Alanlara 
İlişkin Temel Sorunlar

1. ÇEVRESEL SORUNLAR 

Kurutma

Su Rejimine Yapılan Müdahaleler
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Yasadışı ve Usulsüz Avcılık/ Su Ürünleri Avcılığı 

Su Kalitesinin Bozulması

 Sulak alan ekosistemleri bulundukları havzanın en çukur 
yerinde veya en alt noktasında oluşmuşlardır. Bu yüzden 
havzadaki tarım alanlarının drenaj suları, yerleşim alanları 
ve sanayi tesislerinin atık sularının hemen tamamı 
nihayetinde sulak alanlara ulaşmaktadır. 

 Gerek yerleşim alanlarının, gerekse sanayi tesislerinin çok 
büyük bir kısmının henüz arıtma tesisleri bulunmadığı için 
kirliliğe neden olmaktadırlar.

 İlerleyen haftalarda detaylı olarak işlenecektir.

Havzadaki insan faaliyetleri gölün su kimyasını da 
etkiler.

• Evsel atık su

• Hayvancılık

• Tarım

•Sanayi atıkları

Su Kalitesinin Bozulması: Kirlilik

Su Kalitesinin Bozulması

 Evsel, endüstriyel, tarımsal atıkların sulak alanlara 
ulaşması

 Arıtma tesislerinin sayısının az olması yada düzenli 
çalışmaması

 Tarımda yanlış ve aşırı zirai mücadele ilacı ve kimyevi 
gübre kullanımı

 Belediyelerin yaptığı müdahaleler

Türkiye’deki Sulak Alanlara 
İlişkin Temel Sorunlar

1. ÇEVRESEL SORUNLAR 

Kurutma

Su Rejimine Yapılan Müdahaleler
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Yasadışı ve Usulsüz Avcılık/ Su Ürünleri Avcılığı 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.mlc.lib.ms.us/trivia/photos/photos/agriculture.jpg&imgrefurl=http://www.mlc.lib.ms.us/trivia/photos/agriculture.htm&h=221&w=330&sz=14&tbnid=9_Xy1tREADoJ:&tbnh=76&tbnw=113&hl=tr&start=4&prev=/images?q%3Dagriculture%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://ddaf.meurthe-et-moselle.agriculture.gouv.fr/images/deco/vache3bis.jpg&imgrefurl=http://ddaf.meurthe-et-moselle.agriculture.gouv.fr/agriculture/page_agriculture.htm&h=160&w=181&sz=17&tbnid=erVrD3MOahwJ:&tbnh=84&tbnw=95&hl=tr&start=14&prev=/images?q%3Dagriculture%26hl%3Dtr%26lr%3D%26sa%3DG
http://www.defiancecohealth.org/sewage.jpg
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HABİTAT 
TAHRİBİ

Habitat Tahribi*: 
Sulak alanların altyapı ve turizm yatırımları için kullanılması

*http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerlendir
me_raporu.pdf

Habitat Tahribi: 

• Kontrolsüz Saz kesimi
• Saz yakılması

Habitat Tahribi: 

Aşırı otlatma

Turba alımı

Sulak alanlardan ve bunları 
besleyen akarsu 
yataklarından kum ve çakıl 
alınması

Türkiye’deki Sulak Alanlara 
İlişkin Temel Sorunlar

1. ÇEVRESEL SORUNLAR 

Kurutma

Su Rejimine Yapılan Müdahaleler

Su Kalitesinin Bozulması

Habitat Tahribi

Doğal Sulakalanlara Yabancı Türlerinin Atılması

Yasadışı ve Usulsüz Avcılık/ Su Ürünleri Avcılığı 

Doğal Sulak Alanlara Yabancı 
Türlerinin Atılması: 

Geçmişteki uygulamaların pek çoğu önemli 
problemlere neden olsa da, özellikle ticari 
değeri yüksek türler hala sulak alanlara 
atılmaktadır. 

Bu uygulama özellikle doğal sulak alanlarda 
besin zincirinin bozulmasına, hem biyolojik 
çeşitlilik yönünden hem de ekonomik yönden 
büyük zararlara neden olmaktadır. 



16.04.2018

8

Sudak bırakılmasından sonra gerek Eğridir Gölü’nde, gerekse 

Beyşehir Gölü’nde kısa bir süre sonra hemen bütün balık türleri 

tükenmiş, sadece az miktarda sazan kalmıştır. 

Eğridir Gölü'nde Balık Üretimi
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1958 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991

Levrek

Sazan

Diğer

Balıklar

YABANCI TÜRLERİN 
AŞILANMASI • Su Kalitesinde bozulma 

(bulanıklığı arttırma ve 
sedimentteki besin tuzlarının 
suya karışması ile)

• Su kalitesindeki bozulmaya 
bağlı sucul bitkilerde azalma

• Doğal balık populasyonuna
zarar (uzun yaşam döngüleri, 
düşük oksijenli koşullarda 
yaşamaları ve iri vücutları 
nedeniyle)

• Ekosisteme zarar (ötrofikasyon)
• Zooplankton ve diğer 

omurgasız canlılarda azalma
• Fitoplankton aşırı artışı 

(zooplankton azalma, 
ötrofikasyona bağlı artma)

Cyprinus carpio (Sazan)

?
44

Ülkemizde de değişik amaçlarla ama çoğunlukla ticari değeri daha yüksek türler sulak alanlara 
yaygın olarak atılmaktadır. 

İsrail Sazanı (Carassius gibelio)

Beyşehir, Eğirdir, Manyas, Çivril, İznik, 
Uluabat, Manyas,Bafa gölü……

İstilacı Tür
1kg balık 250000 yumurta bırakıyor, hızlı 
ürüyor.

Kirli ve oksijensiz sulara tuzlu sulara 
dayanıklı
Erkek Carassiuslar, diğer balık türlerini 
kısırlaştırabiliyor. 
Kuzey yarımküredeki balıklar genelde 
yılda bir, bunlar dört-beş kez 
yumurtluyor. 
Bulunduğu su kaynağındaki besin 
organizmalarını ve başka balık türlerinin 
larvalarını yiyerek diğer türlerin hayatta 
kalma şansını azaltıyor.
Besin ağına zarar verip baskın tür oluyor.

İstilacı türler

Türkiye’deki Sulak Alanlara 
İlişkin Temel Sorunlar

1. ÇEVRESEL SORUNLAR 

Kurutma

Su Rejimine Yapılan Müdahaleler

Su Kalitesinin Bozulması

Habitat Tahribi

Doğal Sulakalanlara Yabancı Türlerinin Atılması

Yasadışı ve Usulsüz Avcılık/ Su Ürünleri Avcılığı 

Yasadışı ve Usulsüz Su Ürünleri Avcılığı 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde ilgili yıla ait Su Ürünleri
Sirkülerinde belirtilen usul ve esaslara aykırı yapılan avcılık usulsüz ve/veya
kaçak avcılıktır. 2002-2013 TUİK verilerine göre ülkemizde deniz ürünleri
üretiminde azalma vardır. Kaçak avcılık büyük ölçüde buna neden olmuştur.

YASADIŞI AVCILIK

Balık avcılığında kullanılan ağlar sucul ve yarı sucul 
canlılara zarar vermektedir.
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• Beyşehir gölü
• Türkiye'nin üçüncü büyük gölü
• Büyüklüğünden dolayı kaçak balık avcılığına karşı denetim sadece 

ihbarlarla olabiliyor.

50

 Kuraklık devam ederse ve bunu küresel 
ısınma ile beraber düşünürsek 
tuzlanma artacak ve daha az yağış,daha
fazla buharlaşma ve kuraklaşma 
sonucu Anadolu’ daki göller tatlı su 
özelliğini kaybedecektir.

 İç Anadolu Bölgesi'nde yaşanan 
kuraklık nedeniyle Konya'daki baraj ve 
göllerde 611 milyon 100 bin metreküp 
su kaybı meydana geldiği bildirildi 
(DSİ).

Kuraklık Dere Kurumaları ve Balık Ölümleri *

Sapanca Yanık Deresi 2013

Çar çayı, Abdulbahar deresi, Soğucak
Deresi, Sungu Deresi, Muş, 2010

Buca, İzmir

* HES yapımına bağlı dere kurumaları bu kapsamda değildir.

İklim 
Değişikliği

• Hava sıcaklığı

• Yağış

Fiziksel 
Değişimler

• Berraklık, Su Sıcaklığı, Tabakalaşma

• Su Seviyesi

Kimyasal 
değişimler

• Tuzlanma 

• Besin Tuzu Artışı (ötrofikasyon)

• Anoksik koşullar

Biyolojik 
Değişimler • Fenolojik değişimler, Besin Ağında değişim, Biyoçeşitlilikte

azalma

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ileriki haftalarda detaylı işlenecektir.

3. YÖNETİME İLİŞKİN SORUNLAR
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TÜRKİYE’DE SU YÖNETİMİ
• Merkezidir. 
• Stratejik kararlar ve planlar merkezi hükümet tarafından 
alınır. 
• Alınan karar ve yapılan planlar ilgili bakanlıkların uygulayıcı 

birimleri ve yerel idarelerce uygulanır. 

Ülkemizde Su Yönetiminin Tarihçesi:
• Osmanlı dönemi Vakıflar 
• DSİ Genel Müdürlüğü 1929  yılında eski adı Nafıa Vekâleti olan Bayındırlık 

Bakanlığı’na 
bağlı olarak Sular Umum Müdürlüğü  adı ile Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.
• 1954 Devlet Su İşleri
• 1983 Çevre Kanunu
• 1988 Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
• 1991 Çevre Bakanlığı
• 1980’lere kadar su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.
• 2011 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kuruldu.
• Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak 

amacıyla 
havza bazında yönetim esas alınmıştır. Bu çerçevede, havza bazında kirliliğin 
önlenmesi, 
su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar 
titizlikle 
yürütülmektedir. Ayrıca, su kaynaklarının korunması için havza bazında etüt ve 
planlamalar 
yapılmakta, alınması gereken tedbirler ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 
belirlenmekte ve 
uygulamaların takibi gerçekleştirilmektedir.  Avrupa Su Çerçeve Direktifi temel 
alınılmaktadır.

Su Yönetimi 

• Karar Verme: Başbakanlık ve 
Bakanlıklar 

• Yönetim: DSİ, Su Yönetimi Genel 
Müdürlüğü, İller Bankası,   

• Kullanıcılar: Su Kullanıcı Birlikleri, 
Tüketiciler
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Su 
Tasarısındaki 

Temel 
Değişiklikler

• Koordinasyon Yetkisi

• Kirleten Öder Prensibi

• Su Kullanımında Öncelik 
sırası (İçme suyu, 
Tarımsal Sulama, Enerji 
ve Sanayi amaçlı 
kullanım, Ticaret, 
Turizm)

• Ulusal Su Planı

• Havza Bazlı Yönetim

• Havzalar arası Su 
Transferi

• Su Yönetimi Yüksek 
Kurulu Kurulması

• Suyun Sektörel Tahsisi

• Suyun Ücretlendirilmesi 

• Türkiye’de su yönetimindeki karmaşıklıkların giderilmesi,  yetki ve 
sorumlulukların netleştirilerek daha etkin bir su yönetimi 
oluşturulabilmesi için genel bir  su kanununa ihtiyaç duyulmuştur. 

• Bu doğrultuda 1990’lı yıllarda başlayan çalışmalar sonucunda Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı tarafından 2012 yılında Su Kanunu Tasarısı 
hazırlanarak tüm ilgili grupların görüşlerine açılmıştır. 

3. YÖNETİME İLİŞKİN SORUNLAR

• Hala karar vericiler ve planlamacılar da dâhil olmak üzere, kamuoyu tarafından 
sulak alanların öneminin yeterince anlaşılmaması. 

• Su ve arazi kullanım planları yapılırken sulak alanların korunmasının yeterince 
dikkate alınmaması.

• İlgili kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir iletişim ve işbirliğinin 
sağlanamaması.

• Alandaki paydaşların planlama aşamalarına katılımını öngören katılımcı temelli 
planların yapılmaması

• Alanda sürekli ve düzenli izleme yapılmaması ve   gerekli tedbirlerin zamanında 
alınmaması.

• Alanların yerinden yönetimini sağlayacak, aynı zamanda alanın ekolojik 
karakterindeki değişimleri sürekli ve düzenli olarak izleyecek ve gerekli 
tedbirleri zamanında alabilecek idari mekanizmaların bulunmayışı.

• Sulak alan il komisyonlarının çalışmaları istenen seviyede değil

63

http://www.turkiyesulakalanlari.com/projeler/

64

Yönetime İlişkin sorunlar için Çözüm Önerileri
• Sulak alanların yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasının her

aşamasında ilgi sahipleri/grupları (kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil
toplum kuruluşları vb) arası etkili iletişim ve işbirliği ile anlaşmazlıklar
çözümlenerek uzlaşma ve eşgüdümün sağlanmalıdır.

• Aynı alanda birden fazla koruma statüsünün olduğu durumlarda ortaya çıkan yetki
karmaşasına ilişkin sorunlar giderilmelidir.

• Yönetim planları; gerçekçi, uygulanabilir ve somut çıktıları olan ‘yaşayan/dinamik
planlar’ olmalıdır. Yönetim planlarının başarısı uygulanma oranına ve hedeflerine
ulaşılma düzeyine göre belirlenmelidir.

• Yönetim planları; aynı havza içerisinde hazırlanmış diğer planlarla uyumlu ve
birbirini destekleyici nitelikte olmalıdır.

• Geçmişte kurutulan ya da çeşitli nedenlerle ekolojik karakteri bozulan sulak
alanların restorasyonu ve rehabilitasyonu için eylem planları geliştirilmeli ve uygun
alanlarda uygulamaya geçilmelidir.

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerl
endirme_raporu.pdf

65

• Yönetim planları hazırlanırken, yöre halkının sosyo-ekonomik yapısı dikkate alınmalı,
yerel koşullar, kısıtlar ve fırsatlar değerlendirilmelidir.

• Yönetim planı kararlarının uygulamada başarıya ulaşabilmesi için bağlayıcı nitelik
kazanması sağlanmalı (yasal yaptırımlar), Yönetim planında faaliyetleri üstlenen
kurum/kuruluşlar bu faaliyetleri bütçelendirerek zamanında gerçekleştirmelidir. Yerel
mali kaynakların ve sahipliliğin yaratılabilmesi için (Birlik/Platform/Yürütme Kurulu vs. gibi)
örgütlenme yapıları teşvik edilmeli ve kendi mali kaynağını oluşturabilen bir
yapıoluşturulmalıdır. (İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği örneği gibi)
• Yönetim planlarında alınan kararlar, ilgili tüm kurumlara basılı halde gönderilmeli,

alınankararların uygulama süreci ‘alan yönetim birimleri’ tarafından düzenli olarak
izlenmeli, ilgili birimler bilgilendirilmelidir.

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerl
endirme_raporu.pdf

66

• Yönetim planlarının sürdürülebilir olabilmesi için, yerel halkın ve sivil toplum
kuruluşlarının planlama ve uygulama sürecinde devamlı ve etkin katılımı ve sahiplenmesi
ile “birlikte” planlama ve uygulama sağlanmalıdır.
• Yerinden yönetim anlayışı ile, yereldeki ilgili teknik personelin kapasitelerinin

artırılması(hizmetiçi eğitimler) için gerekli yatırımlar yapılmalı, merkezi idarenin
yönlendirme vekontrolü ile, planlama süreçlerinde ilgili yerel teşkilatlar
yetkilendirilmelidir.

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerl
endirme_raporu.pdf
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http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerl
endirme_raporu.pdf

• Ramsar sözleşmesine uyum sağlanmalı
• "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’nin (özellikle Koruma Bölgelerinin

Belirlenmesi ve Yönetim Planlarının Hazırlanması ile ilgili hükümleri olmak üzere)
mutlaka eksiksiz uygulanmalı

• "Ulusal Sulak Alan Stratejisi" nde öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesi için ilgili
tüm kurum ve kuruluşlar sorumlulukları dâhilinde harekete geçmeli

68

Sulak Alan Sorunlarına Genel Çözüm Önerileri:
• Su Kanunu bir an önce çıkarılmalı ve yürürlüğe sokulmalıdır.
• DSİ Teşkilat ve Vazifeleri Kanunu’nun doğayı koruyacak şekilde değiştirilmelidir.
• Suyun ekolojik değerini esas alan entegre havza planlamalarının uygulamaya 

konmalı ve bu uygulanana kadar suyun doğal döngüsüne zarar veren tüm baraj, 
sulama ve HES projelerinin durdurulması gerekmektedir.

• Baraj ve HES yapımında can suyu değil çevresel akış göz önüne alınmalıdır.
• Yönetim planları hazırlanırken ekolojik, sosyal ve ekonomik ilişkiler göz önüne 

alınarak sürdürülebilir entegre havza yönetim planları tüm paydaşların katılımı 
ile hazırlanmalıdır.

• Su yönetiminde doğal altyapı seçenekleri de göz önüne alınmalıdır.
• Ekosistem Hizmetleri için Ödeme Mekanizmaları geliştirilmeli, denetimler ve 

yaptırımlar arttırılmalıdır.
• Sulak alan yönetim planları ve havza eylem planları birlikte hazırlanmalıdır.
• Mevcut su kaynaklarının durumu ve sorunlarının belirlenmesi için ülke çapında 

izleme ve değerlendirme ağları kurulmalı, Su izleme çalışmaları öncelikli olarak 
desteklenmelidir.

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerl
endirme_raporu.pdf
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Çözüm Önerileri:

• Tarım politikaları ve uygulamalarında köklü değişimler olmalı; tarım-su-çevre 
politikaları birbiriyle uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.

• Tüm sektörlerde kaçak su kullanımının önüne geçmek ve özellikle sanayinin 
kullandığı suyu geri dönüştürerek yeniden kullanımını sağlamak için gerekli 
adımlar bir an önce atılmalıdır. 

• Yeraltı su rezervlerini eksiltmemek ulusal politika haline getirilmeli, kaçak 
kuyularla ilgili yaptırımlar artırılmalı, bu konudaki izleme ve denetim 
mekanizmaları güçlendirilmelidir. Kuyulara takılacak sayaçlar vasıtasıyla su 
tüketimi izlenmeli ve kontrol altına alınmalıdır. 

• Tuzlusu artımı ve havzalararası su transferi yaşanan sorunların çözümü için “sihirli 
formüller” olarak sunulmamalı; kamuoyu bilinci, politikaları ve kamu kaynakları 
su kaynaklarımızın akılcı yönetimi yerine bu gibi pahalı, çevresel ve sosyal etkileri 
olan ikincil yöntemlere doğru yöneltilmemelidir. Her havzanın su sorunu 
öncelikle kendi içinde çözülmeli ve mevcut kaynakların en efektif şekilde 
kullanımı sağlanmalıdır. 

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerl
endirme_raporu.pdf
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Çözüm Önerileri:

• Su altyapılarının geliştirilmesi: 10-20 yıl önce planlanan su altyapı projeleri mutlaka
günün koşullarına göre gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Yeni su altyapılarının
geliştirilmesi ve inşasından önce; sadece su ekosistemlerinin doğal kapasite ve
değerleri değil verimlilik artırımı yoluyla potansiyel su tasarrufu hesapları da tutarlı bir
şekilde yapılmalıdır. Su altyapı projeleri, talep yönetimi hesapları üzerine kurulmalıdır.

• Tüm planlanan projeler ve yönetim planları ; olası iklim değişikliği etkileri ve değişik
kalkınma seçeneklerini de dikkate alan kapsamlı Çevresel Etki Değerlendirmesi
kapsamında gerçekçi fayda-maliyet analizleri yapılmalıdır.

• Su kaynakları ile ilgili geçmiş ve güncel bütün bilgilerin/verilerin toplandığı Ulusal Su
Veri Bankası oluşturulmalı ve bu konuda çalışan bütün kamu, özel, akademik
birimlerin ve sivil toplum örgütlerinin kullanımına açık olmalıdır.

• Dünya Sulak Alanlar Günü, Dünya Su Günü, Biyolojik Çeşitlilik Günü gibi özel günler de
seminerler ve toplantılar düzenlenerek, kitap ve broşürler, gazeteler, televizyonlar,
internet gibi tüm araçlar kullanılarak söz konusu gruplar sulak alanların önemi, işlev
ve değerleri hakkında bilgilendirilmelidir.

http://awsassets.wwftr.panda.org/downloads/wwf_turkiye_ramsar_alanlari_degerl
endirme_raporu.pdf


