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SU POLİTİKALARI DERNEĞİ’NİN  KURAKLIK, SU KULLANIMI ve SU YÖNETİMİ  

AÇIKLAMASI 

 
Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020 Küresel İklimin Durumu Raporu'nda, 

2020'nin şimdiye kadarki en sıcak yıl olma yolunda ilerlediğine dikkat çekmektedir.WMO, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019 ve 2020'nin modern kayıtların tutulmaya başlandığı 1850'den bu yana en sıcak altı yıl 

olduğuna da işaret etmektedir. WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas da 2020 yılında ortalama küresel 

sıcaklığın  sanayi devrimi öncesi seviyenin yaklaşık 1.2 derece üzerinde olduğunu açıklamıştır. Dünya 

geneli için bu açıklamalar yapılırken ülkemizde de kurak bir dönem yaşanmaktadır. 

 

Ülkemizin önemli bir bölümünde Mayıs ayından itibaren yağışlarda önemli miktarda azalma 

olmuş,sıcak ve uzun bir yaz mevsimi yaşanmıştır. Ülkemizde ekim ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 

15.2 derece iken MGM, 2020 Ekim ayı ortalama sıcaklığını ülke geneli için 18.4 derece olarak 

açıklamıştır.Eylül ayında 93, ekim ayında ise 33 meteoroloji gözlem istasyonunda sıcaklık rekorları 

kırılmıştır. 

Elde edilen veriler 2020 su/tarım yılında yağışlarda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 

dışındaki tüm bölgelerde normallerine göre azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Yağışlarda bir 

önceki yıla göre kıyaslandığında  tüm bölgelerde azalma  gerçekleşmiştir. 

Bir diğer deyişle 1 Ekim 2019-30 Eylül 2020  tarihleri arasındaki su/tarım yılında düşen yağışlar bir 

önceki yıla göre Marmara Bölgesinde % 17.4, Ege Bölgesinde % 23.4, Akdeniz’de % 19.2, İç 

Anadolu’da % 16.2, Karadeniz’de % 10.8, Doğu Anadolu’da % 17.4, Güneydoğu Anadolu’da % 29.0 

oranında azalmıştır 
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Yeni su yılına kısmen boş baraj depoları ile girdik 

 

Bu durum 2021 su/toprak  yılının başlangıcı olan 1 Ekim 2020'de 374 depolama tesisimizdeki doluk 

oranının %35.5 civarında olması sonucunu doğurmuştur. Bu nedenle, 2021 su/tarım  yılına 

meteorolojik, bunun sonucunda da hidrolojik kuraklık ve boşalmış baraj depoları ile giriyoruz. 

Yeni su yılına girerken sulama barajlarımız % 32, enerji barajlarımız % 37.5, içmesuyu barajlarımız ise 

%33.5 oranında doludur ve bu oranlardaki düşüş sürmektedir.  Yetkililerin özellikle İstanbul, Ankara ve 

İzmir başta olmak üzere büyük kentlerimizde su kullanımına dikkat edilmesi gerektiği yönündeki 

açıklamaları  durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. 

 

2021 yılı su yönetimi açısından zor geçecek  

 

Derneğimizin ilgili çalışma kurulları tarafından takip edilen ülkemizin yağış ve kuraklık verileri analiz 

edildiğinde, 2021 yılının su yönetimi açısından zor bir yıl olacağı açık bir gerçektir..  

Büyük kentlerimize içme ve kullanma suyu sağlayan barajların doluluk oranları hızla düşmekte ve 

kritik su alma seviyesine yaklaşmaktadır. COVID-19 salgın dönemi içinde evsel su kullanımının 

yaklaşık % 10 civarındaki artışı ve  sonbahar yağışlarının geçen yıla nazaran ortalama % 40 oranında 

az olması önümüzdeki aylarda su yönetimi üzerindeki baskıları arttıracaktır. Bu olumsuz durumun  

özellikle İstanbul ve İzmir kentlerimizde daha yoğun bir şekilde yaşanacağını değerlendirmekteyiz.  

Bu nedenle, uzun zamandır  barajlarındaki doluluk oranları düşmekte olan kentlerimiz için  risk 

yönetimini içeren yeni bir su temini stratejisi ve su yönetimi planının uygulanması uyarıları 

yapmaktayız.  Bugün bu plana ve uygulanmasına duyulan ihtiyaç daha da artmıştır. Bu plan 

kapsamında, artan tehlikenin ve bunun getirmiş olduğu riskin yönetilmesi için katılımcı su talebi 

yönetimine geçilerek su kullanımı azaltılmalıdır. Bunun yanı sıra en kötü senaryolar için acil su temini 

planları tekrar gözden geçirilmelidir.  

 

Böyle dönemlerde, ortaya çıkan tehlike ve risklerin  bir plan dahilinde yönetilemeyişi,  ekonomik 

olmayan ancak aciliyet arz eden zorlanmış çözümlere yol açabilmektedir. Çok farklı ve yüksek 

maliyetlere neden olabilecek bu durumun yaşanmamasını umuyoruz.. 

Bu konuda orta ve uzun vadeli tedbirler ile ilgili görüş ve önerilerimiz , bilgiye ve veriye dayalı 

analizlerimiz ve değerlendirmelerimiz , ilgili kurum ve kuruluşlar ve kamuoyuyla peyderpey 

paylaşılarak sürmektedir.  

Sürdürülebilir bir su yönetiminin en önemli ve etkili paydaşları çeşitli sektörlerde suyu bizzat 

kullananlardır. 2021 yılına da sarkacağını öngördüğümüz bu kritik dönemin en az zararla atlatılmasında 

su yönetimlerinden sorumlu kurumlar kadar, sivil toplum örgütlerine ve  su kullanıcılarına da görev ve 

sorumluluk düşmektedir. Unutulmamalıdır ki su, ortak paydamız ve geleceğimizdir. 

 

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.  

 

Dursun Yıldız  

İnş.Müh Su Politikaları Uzmanı  

 

Su Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

 


