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RAPORLARIMIZLA
Su Yönetimi ve Su Politikaları konularında toplumsal farkındalığın bilgiye dayalı analizlerle
arttırılmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
Su Kaynaklarımız, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, kente göç ve kirlilik tehdidi altında
bulunmakta olup daha akılcı, planlı ve verimli olarak kullanılmak ve yönetilmek zorundadır.
Su Politikaları Derneği olarak bugüne değin ilgili olduğumuz alanlarda güncel ve genel
konularda birçok rapor hazırlayıp kamuoyu ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştık.
Bu raporlardan bazıları taşkın, sel, müsilaj, su kalitesi yönetimi gibi güncel olarak gelişen ve
kamuoyu gündemine gelen konularda ön raporlar şeklinde hazırlanmıştır. Burada amaç
gündeme gelen konunun sebep ve sonuçları ile bilgiye dayalı analizler yaparak kamuoyundaki
farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak ve konu üzerindeki spekülasyonları önlemek
olmuştur. Çünkü günümüzde dijitalleşen dünya ve iletişim araçlarındaki teknolojik gelişmeler
bilgiye geçmişten çok daha çabuk ulaşılması olanağını tanımış ancak birçok konuda yanlış
bilgilerle algı yönetimine de imkân sağlamıştır.
Bunun önlenmesi için Su, Enerji, Gıda ve Çevre güvenliği gibi doğrudan toplumsal yaşamı
ilgilendiren konularda güvenilir verilerle ve bilimsel yaklaşımlarla yapılacak analizlerin yer
aldığı raporlara ihtiyaç vardır. Su Politikaları Derneği olarak hazırladığımız raporlarla bu
sorumluluğumuzu da yerine getirmeye çalıştık.
Bu almanakta yer alan diğer raporlarımız ise çalışma programlarımızda belirtilen Dijital Su,
Yeşil Dönüşüm, Zebra Midye, Hidroenerji Potansiyelimiz, gibi daha genel konularda hazırlanan
raporlardır.
Yukarıda belirtilen çerçevede hazırladığımız tüm raporları özet olarak bu almanakta
toplayarak ilgili kişi kurum ve kesimlerin bu çalışmalarımızdan haberdar olmasını sağlamayı
amaçladık.
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Элбашиболгуча – суубашибол.
Be the head of a headwater rather than being the head of heads.
(Kyrgyz Proverb)

Asia’s Next Challenge:
Securing the Region’s Water Future

“No place in the World is more imminent to a conflict than Central Asia on the issue of
preserving natural resources.”

Smith, 1995.
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" in every drop of water there is a grain of gold."
Uzbek Proverb

Foreword
Water connects us in the most fundamental way. We cannot survive without it.Moreover,
water is intrinsically linked to the most immediate challenges we face today, including food
security, health, climate change, economic growth, and poverty reduction.
Water problems in Asia today are severe—one out of five people (700 million) does not have
access to safe drinking water and half of the region’s population (1. 8 billion people) lacks
access to basic sanitation.As population growth and urbanization rates in the region rise, the
stress on Asia’s water resources is rapidly intensifying. Climate change is expected to
exacerbate the situation. According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, by
2050, more than one billion people in Asia alone is projected to sustain negative impacts on
water resources as a result of climate change .Experts estimate that reduced access to fresh
water will lead to a range of consequences including impaired food production, the loss of
livelihood security, large-scale migration within and across borders, and increased
geopolitical tensions and instabilities.Over time, these effects will have a profound impact on
security throughout the region.
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Executive Summary
The United Nations projects that by 2025, half of the countries worldwide will face water
stress or outright shortages. By 2050, as many as three out of four people around the globe
could be affected by water scarcity.
Water-related problems are particularly acute in Central Asia. Although Asia is home to more
than half of the world’s population, it has less freshwater—3,920 cubic meters per person per
year—than any continent other than Antarctica. Almost two-thirds of global population
growth is occurring in Asia, where the population is expected to increase by nearly 500
million people within the next 10 years. Asia’s rural population will remain almost the same
between now and 2025, but the urban population is likely to increase by a staggering 60%.
As population growth and urbanization rates in Asia rise rapidly, stress on the region’s water
resources is intensifying. Climate change is expected to worsen the situation significantly.
Experts agree that reduced access to freshwater will lead to a cascading set of consequences,
includingimpairedfoodproduction,thelossoflivelihoodsecurity,large-scalemigration within and
across borders, and increased economic and geopolitical tensions and instabilities.
Over time, these effects will have a profound impact on security throughout the region.
İmportance of water as a means of security at multiple levels is growing in Central Asia
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It is clear that the majority of Asia’s water problems are not attributable to an actual shortage,
but rather are the result of poor water governance. As such, they are solvable through more
effective governance and better management practices.
Our goal is to build on the far-ranging findings presented in the Outlook by considering the
security dimensions associated with decreased access to a safe, stable water supply in Asia.
The nexus between an essential resource such as water and security encompasses individual
physical safety, livelihoods, health and human welfare, as well as a realization of the
cooperative potential between nation-states and subnational jurisdictions. The report
highlights the significance of water as a source of conflict and also a mechanism for
cooperation among governments and communities.
The report also draws attention to some of the most significant current and future water
related challenges facing the region—from water disputes

Linking Water Challenges and Security
Water as a security concern is beginning to gain attention worldwide. Researchers and
international organizations are developing specific indicators to consider watersheds that
could be vulnerable to ecological stress and resultant conflicts. The first comprehensive study
to examine ―basins at risk‖ for conflicts over freshwater resources was published in 2003 by
Yoffee, Wolf, and Giordano, in which they identified the following key criteria to delineate
high-risk areas:







High population density (more than 100 people per square kilometer) •
Low per capita gross domestic product (less than US$765 per person) •
Overall unfriendly relations between constituents sharing the resource •
Politically active minority groups •
Proposed large dams or other water development projects •
Limited or no freshwater treaties •

Even though this early analysis did not consider some of the more contemporary areas of
concern such as climate change, 9 out of 12 of the basins at risk were located within Asia.
Much of the popular reporting on water security has been polarized between those who
believe that conflicts can arise over water scarcity and those who view such an approach to be
sensationalistic and point to the paucity of ―water wars. ‖ Indeed, the ambivalence toward
water as a potential source of conflict as well as an agent of cooperation has been the subject
of considerable research. The historical record demonstrates that water issues have generated
more cooperation than conflict .According to Yoffee, Wolf, and Giordano, 28% of all
recorded international water-related events between 1948 and 1999 were conflictive, while
two-thirds were cooperative.
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The absence of major conflicts over water suggests that we should consider the cooperative
aspects of hydropolitics more seriously. At the same time, we must recognize that the past
may not be an adequate basis from which to draw conclusions about the potential for future
conflicts arising from water security issues.
Demographic pressures and resource scarcity dynamics in the coming decades will be
unprecedented, and the potential for conflicts sparked by the direct and indirect impacts of an
increasingly volatile water supply should not be underestimated, particularly in light of rising
concerns about climate change. Because the consequences of climate change may alter the
reliability of current water management systems and water-related infrastructure.

Introduction
Central Asia's strategic waters Seyhun (Syr Darya) and the Ceyhan River (Amu Darya) had
low potential to cause problems in the USSR era for having been managed by decisions from
Moscow and through central planning. However, the situation has changed after the collapse
of the USSR. One of the most important issues after the independence of the countries of
Turkish World of Central Asia was how to maintain hydropower dams in the upstream and
the irrigation system in the downstream which were remainders of the USSR era. Now the
interests of the countries were to come forward. How would international water management
in Central Asia be made in these changing conditions. The answer to this problem was
directly related to the region's future.
10

Under the new conditions, operation of water structures as well as new dams which upstream
countries planned to or even stepped up to construct were starting to cause tensions in the
region. Water resources were being seen as national natural resources rather than collective
ones. Water in Central Asia began to be politicized.
This has resulted in an approach to water resources in the region in terms of either protection
or defense of national interests. Thus, water issues have started to be seen as an element
threatening regional security. For instance, in February 2009, President of Uzbekistan,
Karimov, stated before the Council of Ministers that the nation's water resources was under
threat and they had to protect the rights of future generations of Uzbeks.
The European Union in 2008 announced that water management in Central Asia was the most
sensitive environmental issue and may develop as a serious security threat in the medium term
in the entire region in the event that it was not treated accordingly.
Given the current situation of strategic waters of the Aral Sea basin, two categories of
countries emerge. The first group being upstream countries of Tajikistan and Kyrgyzstan
which rather use water for the purpose of producing hydropower, not consuming but releasing
it to the riverbed once again. The other group consisting Uzbekistan, Kazakhstan and
Turkmenistan consume water mostly for irrigation bringing about less water to reach the Aral
Sea.
1. Overview of the Central Asia Waters
Fed by snow and the glaciers of Tajikistan, Kyrgyzstan and Pamir mountains of Afghanistan,
Amu Darya reaches the Aral Sea traversing Karakum Desert making 2,400 km of way.
During this journey, Amu Darya passes through five countries and forms the borderline.
These countries are Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Afghanistan. Of
the waters of this river comes 80% from Tajikistan, 8% from Afghanistan, 6% from
Uzbekistan, 3% from Kyrgyzstan and 3% from Turkmenistan and Iran.
Seyhun River, Syr Darya, well, fed by snow and glacier of the Tien Shan Mountains north of
Pamir Mountains reaches the Aral Sea after traversing four countries gaining ground of about
2,500 km (Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Uzbekistan and Kazakhstan). Of the waters of
this river comes 74% from Kyrgyzstan, 12% from Kazakhstan, 11% from Uzbekistan, while
3% from Tajikistan.
• There are 7 countries in Central Asia which have transboundary waters, two main rivers and
a big lake. Of these, five are main actors in terms of water and the rest two being secondary.
• Contribution to the rivers of this countries has been uneven. Turkmenistan is the only
country in the region that uses large amounts of water although it has no contribution to these
rivers. Therefore, there is an unequal state in terms of contribution to water resources and use
of it.
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• Within the boundaries of Central Asian countries are located 22 large and small rivers and
water systems. Along with this, traditional water use in the region is changing rapidly and the
upstream countries are using more water than in the past.
• Of 39 reservoir in the region remained from USSR era, 22 are located on Seyhun River and
17 on Ceyhun River. Those should be brought into commissioning by getting quickly repaired
and made functional.
• In 2000, the region suffered a drought. Waters of the region bring decennially 20 billion m3
of less water than long-term average flow.
• Kyrgyzstan held water in the drought of 2000. Well in winter, it released the water in such a
manner to create an inundation leaving 120 000 ha of irrigated land in Uzbekistan and
Kazakhstan exposed to flood.
• The region's population reached 63 million in 2012 which was 22 million in 1959.
• Nearly half of the irrigated areas in the Aral Basin is having problems due to high salinity.
• There is water in the region, but no rational, deliberate and efficient water management.
Recent researches have revealed that agricultural water consumption in Central Asia is
approximately twice that of industrialized countries. The most important reason for that big
water consumption is that irrigation systems is timeworn and damaged. Rehabilitation efforts
made in these systems in the last 10 years has remained very inadequate. Therefore, sufficient
progress could not be made in the prevention of water loss. In addition to this, some
countries’ efforts in the region to guarantee that demand for water instead of trying to reduce
water consumption in their most water consuming industries has led to the continuation of
high consumption.
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The Most Critical Region: Aral Sea Basin
Water share-use problems in the Aral Sea Basin is the most important regional water dispute
experienced in the Central Asian region. The problems experienced in the basin have focused
particularly on the Syr Darya and Amu Darya rivers due to the excess amount of water they
carry, their length, and for passing through more than 3 the countries. However, similar
problems are also being experienced in all of the major rivers of the region's five countries.
Main transboundary rivers in the Central Asia Region are Irtysh and Ishym in the east, Chu,
Talas, Syr Darya, Amu Darya in the south, the Urals in the west, Ishim and Tobol in the north.
Transboundary Water Concerns in Asia
Central Asia is rich in water resources. However, more than 90% of the water in this vast
region is concentrated in Kyrgyzstan and Tajikistan, where the region’s two main rivers—the
Syr Darya and the Amu Darya—originate. Uzbekistan and Kazakhstan are the region’s main
waterconsumers,withUzbekistanaloneconsumingmorethanhalfoftheregion’swater resources,
largely for agriculture. Kyrgyzstan and Tajikistan control the water needed by the other
Central Asian states, which, in turn, view water as a means of strategic influence. Since the
dissolution of the Soviet Union brought an end to the decades-old centralized system of water
management, competition for water has been increasing at a troubling rate in Central Asia, a
region that is already rife with political and ethnic tensions. With ongoing border disputes and
13

record droughts in the region, conflicts over water will likely grow. Water will also play a key
role in the economic reconstruction of Afghanistan, as regional cooperation over the Amu
Darya will be necessary to revitalize the country’s agricultural sector.

1. Issues related to joint utilization of water resources and the water energy potential of the
Aral Sea basin are increasingly arising as the focus of heated debate at summits of the SCO
(Shanghai Cooperation Organization) and EurAsEC (Eurasian Economic Community). The
reason for this is clear. Water is vital for Central Asian countries, and coordinating the shared
utilization of water is becoming more and more problematic.
2. Central Asian countries are closely interdependent in their water utilization. Most of the
water in the Aral Sea Basin is from upstream river waters, whereas in Kazakhstan,
Turkmenistan and Uzbekistan water is mostly used for irrigation in downstream areas.
Competing demands for water in the region have considerably exceeded supply for a long
time. In the future, water shortages will only worsen in Central Asia because of the growing
population, the development of industrial and agrarian production and the expansion of
irrigation.
3. In such circumstances, regulation of the hydrological models of the Syr-Darya and AmuDarya is becoming critically important. The countries located in downstream areas tend to
take most of their water during summer for irrigation. Countries located in upstream areas
have to use water for energy generation. Seasonal differences in demand for water have
generated conflicting approaches to transboundary water utilization between the two groups
of countries. The problem is exacerbated by the shrinking of the Aral Sea, the consequences
of which are felt globally, and winter floods caused by excessive reservoir drainage.
4. Tajikistan and Kyrgyzstan have vast hydro energy capacity, but are heavily depend on the
supply of hydrocarbons from other countries in the region. During winter 2008, public
electricity and heating was completely cut off in Tajikistan; production of aluminum at the
Tajik aluminum plant, the country’s main source of foreign currency, fell dramatically.
5. The estimated renewable hydro energy potential of Central Asia is 460 billion kWh per
year, but at the present time less than 10 per cent of this potential is used. Energy is mainly
produced in Tajikistan and Kyrgyzstan.
6. The low level of power independence and the potential of water resources explain the
willingness of Tajikistan and Kyrgyzstan to develop hydro energy in their countries.
However, these countries do not have the resources to finance the construction of HPPs and
are forced to seek external financing. The region’s countries have different attitudes to the
construction of HPPs and this acts as a barrier to external investment in such projects. There
are many examples across the world of successful cooperation in regulating water resources to
the benefit of all participants.
7.ResolvingtheissuesofsharedutilizationofwaterandpowerresourcesinCentralAsiahas
hugeeconomic,ecological,politicalandinternationalimportance,sinceitisamajorfactorin
14

preserving stability, economic prosperity and ecological security in this region. The most
important issues in this regard are the management of water and energy resources and
leverage of significant long term investment in hydro energy projects.
8. The Eurasian Development Bank recognizes the problems of the water and energy sectors
and is studying the possibility of participating in hydro energy projects in Central Asia that
address the conflicting needs of the river states and advance integration in the region.

2. Reasons Behind Water (Management) Problem
Reasons behind water problem must first be identified.
Many people and organizations see water problems in Central Asia as a direct consequence of
the decision of USSR's economy to increase cotton production excessively in the region.
However, this view is not entirely true. First and foremost, this problem is not a water
problem but a water management problem, and an environmental crisis emerged as a result of
this decision not a water crisis. This crisis was attributable to the reduction of water in the
river. However, the effects of environmental degradation in the region have been more
dominant than from that of the reduction of water.
Secondary prevalent factor is that regional planning of water and energy resources was not
completed during the USSR period. At that time, the USSR had made centrally a water and
energy plan for the region. Therefore, this decision was not for a single country, rather a
regional planning decision to centrally plan region's natural resources during the USSR
period. For that reason, water use quotas in the region were determined based on this planning
approach. As a result, the construction of the Nurek Dam and Rogun Dam in Tajikistan as
well as Toktogul dam in Kyrgyzstan were decided on. Of these dams' constructions, Nurek
Dam in Tajikistan began in 1961 and was completed in 1972. This dam which is for energy
production and irrigation currently holds the distinction of the world's highest dam. In the
upstream from Nurek Dam in Tajikistan, the construction of Rogun Dam which is higher (335
m) than this one was started in 1976 during the USSR period as well. In other words, starting
another dam, Rogun Dam, in 1976 which is 335 m in height, after world's highest dam, Nurek
dam, was commissioned in 1972, energy infrastructure planned for the region was attempted
to be completed in a centrally planning direction. Whilst this dam was planned to be
operational in the 1993, internal turmoil began in 1990, the USSR disintegrated in 1991, and a
great inundation came to the project area in 1993. The dam could not be completed for very
important reasons like these.
Completion of Rogun Dam would today greatly relieve Tajikistan. By the same token,
Tajikistan would take advantage of cheap energy production over downstream countries
which had received huge amount of water allocation as a result of de facto policies
implemented during the USSR era. However, in the USSR period, irrigation chapter of
regional development plans of Central Asia was implemented, whilst hydroelectric power
generation chapter came short of due to the collapse of the USSR.
15

Gone missing a leg of the planning for the region in application has led to impairment of
planned balance between agricultural water use and meeting the energy needs among
countries.
In other words, had all the dams in this planning process been completed entirely,
hydropolitics of Amu Darya Basin would have totally been different from that of today.
Countries in the region would have implemented policies on water resources aimed at
protecting their national interests after declaring independence. But the stress it created would
have been less and could have been reduced by regulating jointly the operation of the program
of the dam.
Conditions aforementioned apply to the Syr Darya Basin as well. On the Syr Darya River in
Kyrgyzstan, a huge dam like Nurek on the Amu Darya River was completed at almost the
same date in 1975. This dam which is a key dam on the Syr Darya River is of vital importance
for Kyrgyzstan. However, in this basin occurred almost the same incidents, and likewise,
although Kambarata1 and Kambarata 2 dams were kicked off in 1986 in the upstream of
Toktogul dam, they could not be completed due to the collapse of the USSR. Thereafter,
Kambarata 2 dam with a height of 60 m was completed and construction of Kambarata 1 dam
with a height of 245 m. is still ongoing.

In summary; during USSR period, in the upper basin of the Aral Sea, of huge dams, Nurek
(Tajikistan) and Toktogul (Kyrgyzstan) Dams were completed which had been planned in the
Integrated Central Asia Energy System. However, the USSR collapsed before other dams
within the scope of this integrated plan (Rogun Dam-Kambarata Dam etc.) could be
completed. Under these circumstances, integrated energy chapter of integrated water
resources planning in the form of energy and agricultural production went missing.
At that time, irrigation channels and water allocations were materialized for Uzbekistan,
Kazakhstan, Turkmenistan, but for the reason power plants, part of this planning, were not
fully completed, Kyrgyzstan and Tajikistan, the upstream countries, became deprived of
power generation.
On the other hand, in the USSR period approximately 60% of irrigation in Uzbekistan and
Tajikistan were planned to be irrigation that require low or high level pumping. For example,
in Uzbekistan, pumped irrigation system was developed for a 2.2 million ha of area. Irrigating
an area of that acreage by pumping inflicts very high energy costs. In the planning process
during USSR period, for it had been contemplated that energy would have been provided in a
cheaper way from big dams that would have been constructed in the upper basins of Syr
Darya and Amu Darya, pumping energy costs were not taken into consideration too much.
However, before completion of the planned dams, the USSR collapsed. After this period, vast
hydrocarbon reserves in Uzbekistan and Turkmenistan gave the opportunity to be able to meet
irrigation energy costs of these countries more easily. However, Tajikistan has remained a
country suffering from disadvantages of incompletion of implementation of central planning
on the irrigation energy.
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Having been put recognition of irrigation and water rights systems in place in the USSR
period had constituted a huge advantage to downstream countries in terms of employment, tax
and export. It should be noted that despite Kyrgyzstan and Tajikistan’s opposition in the
agreement in 1992, the order of allocation of water rates was defended by the downstream
countries and continued. Because, albeit it has importantly missing parts, irrigation has taken
up a vital role in the economies of these countries. Upper Basin countries were victimized by
the planning of the USSR period which collapsed without being able to consummate dams
and substantiate central power distribution system.
The more Kyrgyzstan and Tajikistan are unlucky in this field, the more the downstream
countries can be said to be lucky evenly. This advantageous situation continued after the
USSR collapsed and huge oil and gas reserves in these countries discovered.
These countries’ obtaining advantages on water due to de facto water quota system during
USSR period and in addition to this, gaining upper hand with new fossil energy resources
increased economic and political instability across the region entirely.
In light of all these considerations following findings can be put forward;
• The root cause of water problems emergent in Central Asian Turkish World is neither
increased cotton production nor irrigation areas scaled up threefold. This situation had given
rise to very important environmental impacts in the region. However, it did not create a
regional water crisis.
• Excessive production of cotton led to the establishment of an economic production order in
which intensive water was used. This settled order has continued till now. However,
considering the benefits and vital importance that has been providing for the countries’
economies, it is seen that benefits of production outweighs.
• Water problem in Central Asian Turkish World is a water management problem which
many parameters such as technical, economic, administrative, political, climatic collectively
spawned is still not at the stage of a water crisis.
• For today, the Central Asian Turkish World is suffering not from the amount of water, but
rather from the management of transboundary waters.
• Completion of dams which had been planned and signing of an agreement in the electricity
system similar to that of water quota during the USSR period would greatly change the
present hydropolitics of Central Asia. Incompletion of this plan has squeezed even more the
water sharing in the region.
• Natural resources and product transfers in the countries of Central Asian Turkish World
governed in a structure of centrally planning economy during USSR period has led to and
continues to spawn problems in water management issue after the collapse the USSR.
• For the reasons mentioned above, water management problem in the Central Asian Turkish
World is basically a historical infrastructure inheritance of central planning approach of the
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USSR period and then dissolution of bi-polar world to Central Asian Turkish World along
with their independence.
• The current water management problems in the region have emerged over this historical
infrastructure heritage as a strategic issue susceptible to national reflexes and international
influence.

3. Scope of Water Problems
Unique Character of Water Problems in the Region
In fact, geography of the Central Asia bears some similarities with that of the Middle East,
one of the oldest dossiers of the global strategy desks. For instance, the regions are similar to
each other in terms of energy sources, international relations and countries where water
resources exist and developments in their use.
Both in the Central Asia and the Middle East, countries which are hydrocarbon-rich and
water-poor and vice versa, countries which are water-rich and oil and gas-poor are co-located.
In both regions, annual amount of water countries wish to use exceeds the total annual amount
of water rivers carry.
Water resources in both regions are fed from snow and glacier melt rather than from rain.
Iran, albeit partially, is the country contributing waters in both regions.
In both the Central Asia and the Middle East, inter-basin water transfer projects were brought
to agenda, but could not be implemented.
It is seen that some settings peculiar to the region have taken effect for the water to be a
problem in the Central Asia. Those basic water problem areas can be listed as follows;
 Countries’ contribution to water is unequal while demand to the use is
disproportionate.
 There are efforts among the countries to have access and seize control of water.
 There is a conflict emerging from different needs of countries on water demand and
water supply.
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 Although Turkmenistan has no contribution to the water, its excessive pull and
inefficient water use is creating tension.
 There are ethnic (Tajik, Uzbek, Kyrgyz) and water use related problems in Ferghana
Valley.
 Iran and Afghanistan’s involvement to the Central Asian water issues in the future will
aggravate the water problem. Not involved so far, while Iran contributes 3% and
Afghanistan 5% to the water, both countries are now only pulling 1% of it.

Water Issue is Comprehensive
It will not be surprising to occur various tensions on water in the Aral Sea Basin in the near
future. However, for the medium term it is seen that bringing off those problems is possible
and that there exist many conditions for cooperation. Namely, potential to create problem on
water can be said to surge in Central Asia. However, it can also be said that opportunities and
efforts have also been increased compared to the past to solve lame excuses.

When assessing the water problem in Central Asia, specific issues emerge in that;
• use of water in Central Asia has a very important correlation with countries' economic
development and growth,
• there is a need for a wider angle to the solution of problems and a use a softer political
rhetoric in the region,
• different policies that countries follow for economic development will increase the
difference among the countries in water resources development programs,
• regional water problems and still existing problems related to the use of land among ethnic
groups will create a very negative effects in relations between the countries.

4. New Hydropolitics in Central Asia
Central Asian countries in the region after 1991 began to face continual disputes over the
amount and the quality of water in the main rivers. The root cause of this dispute which as
well stems from the new geopolitical situation in the region, is the emergence of water as an
international resource hence forth after the independence of the countries. In this new period,
countries in the region have become in various degrees dependent on water which comes from
other independent riparian countries. During this period, not common interests of the socialist
republics as were in the past but national interests of the independent countries began to be
brought to the table. In this sense, some of the countries in the region which held vital and
strategic resources such as water began to value the issue in terms of their own interests. It is
difficult in a short time to reach an agreement with countries which primarily start to consider
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the water as a national resource that must be protected with national consciousness. However,
unequal distribution of water resources in the region, need for water of the downstream
riparian countries to be released from the upstream for agricultural irrigation and requisite of
the release of this water they need during the months in spring and summer squeezed even
more the region's hydropolitical relations.
Although countries in the region, during 20 years after winning independence, signed some
agreements to solve problems of water use, they failed to follow through these agreements
decently. The most basic fact spawned by not complying with the provisions of those
agreement are the lack of trust and formation of universal standards in international relations.
As well as, a need for further steps to understanding relations of upstream and downstream
river basins among countries.
As mentioned above, this lack of mutual trust strained relations among the countries using the
waters of Seyhun (Syr Darya) River and began to create hostilities. In general, these
differences of opinion between riparian countries, independent of respective geographical
location of the countries within the basin, can create several problems. For example, whilst a
downstream country is suffering from major economic problems due to lack of irrigation
water in the summer, and inundations in the winter, an upstream country may fall into
frequent power shortages. Therefore, water and energy resources are required to be dealt with
together for cooperation in the region. In this context, Kazakhstan made an agreement with
Kyrgyzstan to safeguard water at a time during the year when it needs in return supplying
energy sources like oil and coal. Although having not been fully implemented, this approach
is of importance showing countries in the region are not entirely far from the solution.
Aiming regional leadership, Uzbekistan maintains its relations with its neighbors rather over
power relationship. Especially at the beginning of the 1990s, Uzbekistan claimed that river
system in Central Asia was a common property belonging to all countries of the region and
suggested it could not be seized control by any single country. This statement basically has
been a call to release water free of charge to cotton fields of Uzbekistan by Kyrgyzstan on the
upper reaches renouncing its rights on water and calculations it does over market price of
water. One of the main factors affecting the hydropolitics of the region has been energy
politics of the region. Rising energy prices as a result of the policies implemented by
Uzbekistan and Kazakhstan have deeply affected the economy of Kyrgyzstan which is
dependent on energy resources of these countries. Kyrgyzstan has practically mired in debt.
This situation forced Kyrgyzstan to take urgent measures to terminate its energy dependence
on Uzbekistan and Kazakhstan. Determined to observe national interests, Kyrgyzstan run its
hydroelectric power plants in full capacity to make up for deficit in energy supply it would
produce from natural gas and coal in the winter of 2001. This brought about inundations,
reduction of water in dams in Kyrgyzstan and falling short of water for the countries on the
lower reaches in irrigation season.

Implementation of Agreements on Water Takes Time
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In other parts of the world, a lasting agreement on transboundary waters takes a long time.
Therefore, it is not surprising that this process proceeds more slowly in a region with a very
high geo-strategic importance like Central Asia. On the other hand, it is observed that the
process has been progressing in terms of the region's integration with the international system,
and its economic, cultural, and political development. It is clear that these developments will
have positive impacts on the hydro-political relations in the region. Therefore, no matter what
the difficulties could be in bilateral or multilateral talks on transboundary and boundary water
basins, the process of negotiations to continue without interruption is of great importance.

Are Regional Countries Eager for a Solution?
In fact, when examining resolution of water problems in the region, firstly an answer to the
question as to whether "Regional countries are really willing the resolution to the water
problem and to cooperate in this field?" must be found. When the region is scrutinized, it is
observed that no agreement in many cases are fully implemented, and cross-countries
organizations remain ineffective in resolving disputes between the water-rich and water-poor
regional countries. However, it is evident that Central Asia is due to bound to make regional
cooperation once the region is taken up either from the historical, economic and political or
from a strategic point of view. Even if some of the countries in the region are growing even
faster with their oil and natural gas economy, driving economic development will be directly
related to the political and economic stability. Agricultural sector plays a key role in the
downstream countries in eliminating social unrest providing social justice. Water is the most
fundamental and strategic input in this. Upper basin countries, well, substantially need energy
of water for their socio-economic development.
It is indicative that all countries in the region are keen on resolving water problems for they
have sit around negotiating table several times and have signed many agreements. However, it
is seen that they have been reluctant in the implementation of these agreements. This shows
that a consensus can be reached when there is a problem, but there is a lack of qualified and
essential socio-political, socio-cultural and corporate infrastructure in the implementation of
resolution.
Water resources in the region, due to usage problems, currently nurtures not co-operation
among countries but the tensions. Top priority of hydro-politics of the region should be to
prevent the increase of this tension. Difficulties ahead can be overcome. Because, there are
many reasons for the water resources in the region to be used as a tool in cooperation among
countries. Reaching a final and sustainable resolution in this regard may take time.
Nonetheless, attempts to avoid to heighten tensions should continue at any moment. Road to
be taken by these initiatives will shorten the length of the process to reach an ultimate solution
in the region.
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The Aral Sea, the most striking consequence of the misuse of water, will be an important
reference point for the future. Therefore, putting forward solid consequences from economic
and environmental point of view by well studying of not using water rationally and in a
planned way will bridge over the steps to be taken for a solution.
5. Is Regional Cooperation Possible?
Cooperation in the Region is a Must, But!
However, persistence of water problems in the region offers the powers who desire unstability
of the region where several ethnic groups live intertwined a suitable environment. Tensions to
be created on lame excuses will make control easier by perpetually unstabilizing the region.
In fact, there exists an important feature that differentiates this region which suffers from
water problems from other regions with the same problem. Central Asia is an isolated region
and is located in a unique geography where interdependence and cooperation can be
developed in a very effective way.
In addition, there is no other opportunity in this isolated region to create alternative sources of
water like seawater treatment, fossil water etc. except for water reuse. And this bounds
countries to a common fate in the use of water.
Characteristics of the water use in the region is not only the sharing of water of transboundary
rivers but the use of a strategic resource which directly and significantly impacts socioeconomic development of all countries in the region. This characteristics can be encountered
in many transboundary river basins. However, importance and weight of this effect is often
different for any given country. In Central Asia there is no big difference in importance or
weight of the effect it assumes for the countries either on the upper reaches or lower reaches.
So in other words, the region is dependent on water on a scale with almost equal weight in all
countries. In this case, the problem, becoming no longer an issue between two countries, turns
into a problem to be solved on the regional scale.
Because, topographical and meteorological characteristics of the region, in a sense, obliged
the countries to each other. For example, some parts of Kyrgyzstan and Tajikistan can be
reached from the border of Uzbekistan. In large part of the year, connection from the north of
Kyrgyzstan and Tajikistan to the south is cut. On the other hand, within the borders of
Kyrgyzstan, there exist Uzbek autonomous regions of small cities. Their access to Uzbekistan
can be ensured through Kyrgyzstan. All these conditions reveal the obligation of
interdependence in the region, and inevitability of cooperation in water.

Resolution is Remote for Now!
Designation of Central Asian countries of Kazakhstan and Turkmenistan of being
substantially rich in hydrocarbon reserves has served the resolution of the water problem in
the region as well as its deadlock.
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The reason why is that their need for hydropower has been reduced due to rich fossil
resources of downstream countries. Relationships of interdependence among countries of
Central Asia located in a landlocked geography at least could grow kicking off in the field of
hydropower. Countries like Kyrgyzstan and Kazakhstan, whose topography, climatic
conditions and water resources are favorable to produce hydropower could be hydropower
production countries of the region, and a plan could be achieved in a way to deliver this
production across the whole region.
However, the water-poor countries in the region are hydrocarbon-rich. These countries are
able to produce the energy they need quite cheaper from oil and natural gas than from water.
Therefore, these countries are not obliged to purchase hydropower from water-rich upperriparian Kyrgyzstan and Tajikistan. This hinders upper-riparian countries to develop
interdependence and cooperation by providing hydropower to the lower-riparian ones.
On the other hand, while this countries’ being hydrocarbon-rich would be able to make a
contribution in a way supportive to cooperation and interdependence in the fields of energy
and water, this contribution never occurred sufficiently and in a continuous manner.
In other words, the primary energy resources (oil, natural gas, coal) and water have not been
able to play an essential role in developing relations of cooperation and interdependence of
the countries of Central Asia so far.

Is a Joint Strategy for Water in the Region Possible?
There is a need for a joint water strategy which possesses institutional and legal structure in a
manner ensuring the equal participation of all countries in the region and regional balance.
Key countries in the region on water and water-related agreements are Kyrgyzstan and
Tajikistan. Therefore, while determining this strategy the policies of these two countries will
be very decisive.
Either closed geographical structure of the region, or necessity of balanced reciprocal
interdependence of the countries, or negative impact of climatic change on water resources
reveal that countries of the region are duty bound to a joint water strategy.
A joint water strategy to be created among countries in the region is of extreme importance in
terms of sustainability of economic and social development of these countries.
On the other hand, there is a need that the Central Asian countries make use of their own
water resources on their own in a cooperation with other countries in the region.
However, this strategy should include not only water-related subjects of dispute in the region,
but primarily development, use, and management of water resources of each country in an
efficient manner, and validating technical and scientific approaches in all water-related
projects as well.
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First step in the context of creating a joint water strategy must be creation of Joint-Technical
Committee which will bring together the water experts of the countries of the region,
executives of water-related main institutions, respective academicians and strategists. Efforts
of this technical committee should never be interrupted for any reason whatsoever.
Despite such a big necessity, there are many challenges in the creation a Joint Water Strategy
and being able to transform water and energy resources into an opportunity for the
development of Central Asian countries. Countries in the region are in need of time to
overcome these economic and political challenges. However during this time, each country
should be open to implementation of policies which prevent problems from becoming
perpetual arising from water resource management. Joint projects realized in the region will
both prevent these problems from taking root and get regional countries closer to creating a
Joint Water Strategy.

6. Why does Cooperation for Water not occur?
Central Asia, at which given a general look, is seen a closed area and interlocked countries.
While this condition is expected to be effective in the direction of an increased cooperation
between countries, it is observed that that did not occur. There are many internal, external and
regional specific reasons for this situation such as the region's historical past and the present
geopolitical situation.
For these reasons, confidence among the countries in the region as well as among the groups
in these countries have not been established adequately. This situation also restricts progress
in the field of mutual cooperation in the region. For example, although there are organizations
for cooperation in the field of water management, many problems prevail in dialogue and
cooperation in terms of transboundary waters. Key reasons peculiar to the region are listed
below.

• Having been planned by a centralized approach during USSR period, regional water system
is being strived to be managed by five separate states today.
• Consequences of being directly relied on irrigated farming practices of economies of the
countries of Central Asia directly affects the governance of countries.
• Downstream countries in the region are stronger in terms of military and economy than
upstream countries. This situation clearly creates an asymmetrical power relationship in water
issues among the countries.

Some Observations on Water Management in Central Asia
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1. Agricultural water use in Central Asian countries is of vital importance especially for
Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. These countries employ inefficient irrigation
methods. This is highly unlikely to change soon.
2. Lack of confidence between Kyrgyzstan and Tajikistan in the upper basin and Uzbekistan,
Kazakhstan and Turkmenistan in the downstream of Syr Darya and Amu Darya River
persists. It is seen that the most standoffish country is Uzbekistan, and the most isolated
country is Turkmenistan in the relations of cooperation in the region.
3. Not reaching an agreement on water, but failure to comply with the agreements among the
countries is obvious as a problem. The agreement which is most adhered to in this regard is
the one for the projects of International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS) which was
signed by five countries in 1993 to save the Aral Sea. Kazakhstan plays a leading role in the
execution of this project.
4. International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS) is of importance as the most appropriate
institutional structure that could bring together the regional countries in the Aral Basin.
5. Situational assessment, and the most comprehensive viable projects and recommendations
for solutions in the field of water management are carried out by the OSCE Headquarters and
Regional Offices. In this regard, project reports follow-up is of importance in the situational
assessment and monitoring in terms of relationships in the region.
6. Works conducted by UNDP in the region have rather the characteristics of secondary and
subsidiary projects.
7. EU countries have come a long way being active and influential particularly in the field of
engineering and consultancy in the region.
8. Kyrgyzstan is working to create a model for itself by following Turkey's transboundary
water policy.
9. Water resources in the Aral basin is under threat of meteorological climate change as much
as that in the political one. The most obvious reason for this perception of threat is the swift
melting detected in the glaciers which is the source of water in Central Asia.
10. Lake level rose in the north through engineering structures that would hold the waters of
Syr Darya in the North Aral. However, efficient water management of the countries in the
region will be more instrumental more than the engineering structures in filling South Aral.
Therefore, filling South Aral will take a lot more difficult.
The Necessity of Cooperation will be Understood
Made a very general assessment, it is seen that upstream countries, Tajikistan and Kyrgyzstan
which are relatively poor, fall into the Russia's sphere of influence and involvement while the
countries in the downstream except for Uzbekistan hold themselves at a rather more distance
in their relations with Russia and keep away from Russia's sphere of influence.
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Even so upstream countries overstep the mark on claims about water time to time relying on
Russia, they are well aware that they are obliged to manage this resource collectively after all.
As mentioned above, even though Kyrgyzstan and Tajikistan get an upper hand in terms of
hydrostrategy storing water by the dams they will construct, they seem to be unable to
perpetuate these policies. Because, upper reach countries are reaching out to the world market
over other countries on the lower reach. Therefore, advantages that upper reach countries
obtain by holding water in the dams is seen to be not permanent.

So to speak, these countries’ deriving periodical benefit from accumulating water in the dams
breaching an agreement that was struck is not rational, as well as will result in many negative
consequences from energy imports to removal of transportation amenities. Therefore, it is
difficult for the upper basin countries to pursuit such a hydro-politics. On the other hand,
given such a policy could raise a prospect of a conflict in the region, military power of
Uzbekistan and Kazakhstan outweighs that of Tajikistan and Kyrgyzstan. This also reveals
another reason why this policy cannot be implemented easily.

On the other hand, it should not be expected that such a conflict could easily break out in the
region. Because, particularly the global powers more often than not opt for a continuity of the
current stability apart from prospects of losing a very important position in a region with
intensive energy resources. Rationally contemplating, water resources must be the most
important tool of ensuring the stability not that of conflict. Use of water in a manner to create
a continuous instability in the region does not suit books of countries in the region as well as
outside powers. Nonetheless, water control will render a very important leverage in that
region. Therefore, those powers primarily put policies creating sphere of influence which will
ensure control in water management into practice. However, in the event that the geopolitical
balance in the region changes noncontrollably or the prospect of entering the region under the
sphere of influence of any power, water problems and ethnic groups will be used as a ticking
time bomb.
Therefore, impact of strategies regarding the region of non-regional powers should not be
underestimated while making analysis of serious tensions which takes form in a manner to
threaten the stability in terms of water in the region. It should be noted that a water conflict in
the region is not impossible, but it is hard to come about without propensity and the control of
outside powers.
Continued stability in the region needs primarily removal of water use from being an element
of instability and conflict.
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Considering stability in the region being important with regards to regional and non-regional
countries, it is seen that Hydropolitics of the region will be shaped as much by extra-regional
politics as that of intra-regional intertwinedly.
7. Time Bomb of Central Asia: Water
The Region's Time Bomb: Water Problem
Experts often mentions thoughts of regional and global powers which is called "Big Game"
on this closed geography tucked into Asia.
The weakest chain in Central Asia that these power will work on in order to achieve their
objectives is identified as the composition of mixed-up ethnicity that USSR had realized in 70
years of time. All being Turks, groups of Uzbek, Kazakh, Kyrgyz, Turkmen, Tatar which are
called by the region they inhabit show a distribution in different numbers in each state there.
A forgotten region in the heart of Asia, known as Central Asia, came to the agenda of the
world and drew attention for reasons such as the collapse of the Soviet Union, establishment
of new states, its oil, natural gas and other rich resources, and surpassing nature of these
resources compared to its population.
Presence of rich underground and surface resources, Caspian Sea, known to be oil and natural
gas depository for longer than a hundred years, and launching operationalizing of these
resources by the states located in the region will make the region a center of attraction as well
as an economic power. Young Central Asian Republics with a total of about 62 million
population in the region have drawn attention in recent years both by having a characteristics
of being a market and by being located in the center of a semi-circle of China - Russia - India
which is referred to by Russian former Prime Minister Primakov as "the Strategic Triangle".
Mackinder, in his Heartland Theory, recognizing north of Central Asia as Heartland and its
south inner Crescent, "Rimland‖, argued that the inner crescent should first be seized to reach
out to Heartland. Powers who desire to dominate any region of the world or have problems
with the existing administrations enter an action in favor of themselves and to the detriment of
the countries in that region such as attenuation, attrition, time-consuming, resource reduction,
arms dealing, manipulating oil price by setting countries at odds and annoying them with
domestic problems.
Foreign policy analysts emphasize that major incidents have a large impact on creation of
foreign policy decisions. Indeed, this situation was experienced clearly during Iraq - Iran war.
Powerful states both continuously fueled the war and took sides, and even states like the U.S.
government who were openly against Iran, sold arms. With the oil prices hitting bottom by
exclusion of OPEC which regulated oil prices during the Iran -Iraq war, Iran, whose major
source of income was oil sales took a major blow in terms of its economy. In retrospect, it is
possible to clearly see all that imperialist strategies and tactics.
Explosive Material of Time Bomb: Ethnic Composition
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Assessments made by expert in 2006 that "similar games would be restaged in the case of any
war or civil unrest for the Central Asian states whose oil and natural gas would be the biggest
revenue in the coming years proved true and so far many small and large scale bloody
conflicts have broken out between Kyrgyz and Uzbeks in Kyrgyzstan. Turkish tribes coming
from the same lineage in the world of Turks and with no certain distinctive differences among
themselves except for Tajiks, were turned into a balls-up that was exploited today under the
name of ethnic identity conflict having been mixed up systematically in the USSR period. For
instance; whilst Uzbeks accounts for 72% of the population in Uzbekistan, they constitute
24% in Tajikistan, 14% in Kyrgyzstan and 9% in Turkmenistan. Turkmenistan is the only
country in the region that harbors the least proportion of the population from other
communities. However, Central Asia, being rendered such mixed-up in terms of ethnicity, is
not a structure so much fragile and ready for an immediate disintegration by virtue of having
been molded, on the other hand, with Turkish identity for centuries.
This structure can only be disintegrated by provoking increased tensions as a consequence of
economic depression in the region and further fall in life standards. Therefore, implementing
socio-economic policies in order to eliminate factors that will nurture this tension in the
region is very important. For this to happen, it is imperative that particularly the upper basin
countries be developed and flourished. Therefore, the water is of a vital resource for all the
countries in the region especially for the upper basin countries.
Time Bomb Pin: Water Problem
The importance of stability for the region was described in the above sections. But,
occurrence of a very robust security and stability environment is not possible in such regions
having very high geopolitical importance as seen in other parts of the world. Therefore,
prospects of stirring up internal turmoil at various intensities in accordance with the regional
plans of global powers in the Central Asian countries who possess very important oil and gas
reserves and have just started to offer their resources to the world markets is high. In this
region, among the most valid reasons for a turmoil that may break out or be instigated are
ethnical diversities, border disputes, sharing of Caspian Sea and transboundary waters
problem.
The easiest way to rule the countries in the region is to exploit the diversity of the ethnic
structure in these states and take advantage of disputes which are of vital importance peculiar
to the region. In this context, that the ethnic structure in Central Asia mixed-up intertwinedly
with each other is hard to be explained by chances. Because, ethnic mix-up can turn into a
time bomb when required in any geography all over the world. Ethnic bomb can be detonated
pulling the pin at any time once other auxiliary conditions are set up well.
Among the reasons for internal strife mentioned above, ethnic diversity and transboundary
water issues stand out. Taken together, these two issues are becoming a very effective
mechanism for a chaos. Among these, ethnic diversity appears to be the most decisive and
transboundary water issues to be the most effective element to instigate chaos.
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These conditions suggest that the water can be a source of tension and conflict in Central
Asia. Drought in the region brings this problem forward increasing the tension. Tension has
now increased.
In summary; when needs be, it will not be hard to create pervasive and persistent problems
abusing water issues among whom the ethnic groups are having problems on its use. It is
because both elements await ready to be used as a mechanism of a ticking time bomb.
Demolition charge of this bomb is allegedly diverse ethnic groups which in fact the ones who
are cognate. The bomb's detonation mechanism, that is, the pin is the water problem. That
removal of the water problem which is one of the prime mover elements of the conflict will
amount to elimination of the most effective mechanisms of the ticking time bomb counts very
important for the stability of the region.
However, resolving Central Asia's water equation with multiple variables will take time.
Countries in the region during this time should stay away from being bit player of global
power in the region and the world. One of the areas to be aware of is the area of water
resources. Primarily, they should not allow water related problems to ensue in the region so as
to scale up the influence and intervention of foreign powers.
Should Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan not want to live bad experiences once again
they suffered in the past, they have to consubstantiate their geo-political, geo-strategic, geoeconomic and geo-cultural powers. To achieve this, they must develop a more positive
relationship primarily in strategic water resources.
Therefore, the hydro-politics takes up a very important place among the political dynamics of
the region. Natural resource policies to be implemented in Central Asian countries will be a
driving force for development of the countries in the region. These policies will also be
effective in the arena of these countries’ international relations while developing them.
There exist local and foreign global powers in the international arena with plans for Central
Asia. Whilst Russia and China, local powers, have geopolitical advantages in the region, the
United States possesses partly a chance to settle within the region taking advantage of
Russia's drawbacks associated with its past.
Carefully looked into Central Asia, all countries seem to have started to use all the leverages
for this region. For this reason, the region's strategic waters will be within the area of interest
of these powers for a long time to expand their space of maneuvering and control. As long as
this interest persists, time bomb whose pin is water will continue to ticktock. The most basic
element to stop the ticking time bomb would be using water in the region as a tool for
collaboration through rational policies. In other words, the rational behavior of countries in
the region to peace and stability in the region under the constant threat of holding a ticking
time bomb set up would be to remove the firing mechanism.
Defusing this ticking time bomb placed in the Fergana Valley in Central Asia will play a key
role in ensuring regional peace. Failure to do this could ignite bloody clashes beginning from
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this valley extending likely to South Asia. Central Asian countries are obliged to dispossess
global powers who set up that time bomb of this element of threat and jeopardy.
8. Water and Strategy in Central Asia
Necessity of an Understanding of Zero-Sum and Win-Win on Water
That the establishment of mutual trust among riparian countries in Central Asia hindered by
current understanding they retain has resulted in zero sum in regional water management.
This result amounts to a zero sum result obtained from what a country earns from what the
other country loses. Countries in Central Asia have a chance to use natural resources at hand
rationally with a win-win understanding.
It is very important to overcome this barrier before the agreements to be made in the future to
resolve problem of water management in Central Asia. There is no magic formula for this.
This is a question of time dependent on the boost of cooperation and a fair interdependence
among the countries and governance of Central Asian countries by a more rational manner.
Water and Strategy
Several agreements were struck and joint committees were established on transboundary
waters of the basin which constituted an important subject of dispute among countries in the
region. However, any lasting settlement has yet to be achieved on the water shortages in the
region. This situation, considering also the rapidly growing geo-strategic importance of the
region, appears to bring about new tensions in the future.
Water resources hold a very crucial place in the future oriented "security perception" polices
of many states in the 21st Century, and regarded as a strategic tool in international politics.
States who seize control of water resources whose value will further augment owing to
prospective drought depending on the climate change in the near future, will have the ability
to control population movements, the phenomenon of migration, agricultural production,
health conditions, potential water crises among countries, and conflicts and wars due to their
gained position.
Therefore, to the strategy of the 20th century of seizing control of the lines of oil was added in
the 21st century the strategy of seizing control of water resources.
Since the last decade of the 20th century, international organizations, multinational
corporations, non-governmental organizations, national governments and regional entities
have been trying to have more voice in water policy. Impact of these actors in determining the
global water policy has now become quite obvious. The dominant actors in the water politics
of world are in the efforts to expand the shape of intertwined collaboration and relationships
they have performed worldwide down to national and local scales. Aral Basin in Central Asia
is one of these regions.
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"Water Issues in Central Asia" is one of the most important dossiers kept open on strategy
tables. A fierce struggle carries on between global powers trying to get into this region which
has been closed to the outside world for a long period of time and. In this struggle a big part
of which still has not emerged from obscurity, neighboring global powers having long
political and cultural relations for years with countries in Central Asia have some advantages.
Challenges these advantages would pose to the guest global powers striving to come to the
region reveal prospects that the game of gaining geopolitical position in Central Asia could
become stiff.

Strategies to gain geopolitical position in the region embrace policies to dominate water
resources of the region. In Central Asia are co-located hydrocarbon-rich and water-poor
countries and vice versa, water-rich and oil and natural gas-poor countries. Along with uneven
distribution of water resources, there exist fundamental political economic asymmetries
among countries in the region. This case, well, leading to competition and conflict
complicates the resolution of the problem.
Turkish World and Cooperation
Water problems, as in the Middle East is regarded as the biggest threat to the security and
stability of Central Asia. Today, some plans are made to make rapid use of the waters of
Central Asia, as well as countries fail to achieve a cooperation on the basis of mutual interest.
Therefore, the water problem threatens regional security as a wound up ticking time bomb in
Central Asia. However, a quest for sustainable cooperative relationship on the basis of
bilateral and multilateral agreements, and examples of type of basin cooperation continue in
the region.
There are some historical reasons which are effective in the continuation of the quest for
cooperation in Central Asia. For example, some common ideas and concepts remaining from
the period under the USSR central administration have not completely disappeared in Central
Asian countries. Therefore, distrust of Central Asian communities to each other is different
from confidence crises in the Middle East, for instance. Despite conflicts for hegemony in the
region, Central Asian people do not have much reason to feel historical hatred and enmity to
each other. Since the geography of Central Asia has been mingled with the Turkish culture for
centuries, the ethnic structure of the region does not resemble simple tribal structures as in the
Middle East. Therefore, social unrest is the most important area from which the security
problems in the region are nurtured. Socio-economic policies to eliminate social problems in
Central Asian communities will be the most important factor to ensure stability in the region.
Economic-based social unrest in the region is the key driver which increases the likelihood of
disturbance. Challenges based on oppressions and inequality in the water supply and land
distribution in very specific areas such as the Ferghana Valley are obvious.
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Ferghana Valley

This situation, well, allows for an essential environment and opportunity to those who make
calculations to turn already fragile relations into a conflict easily.
Therefore, rational and efficient use of water resources in the region will undertake crucial
functions with regards to both being a key element in socio-economic development and
playing a dominant role in reducing social tensions, and allowing water to be used as a tool
for cooperation rather than as a problem by relieving the climate. It is not easy to take steps to
ensure regional cooperation in hydro-politics of Central Asian rivers in a period when things
have not yet fallen into place. However, it is evident that this is essential and determinant for
the region. It should be comprehended that eruption of a conflict out of water in here retains a
potential to bring about a consequence so as to invite instability and outside powers to the
region with a domino effect. How petro-politics or natural gas-politics can be said to have
been effective on a global scale, then it is already seen that hydro-politics will have a huge
impact in the regional relations in the future in Central Asia.
It should be understood that water cooperation in Central Asia may take time just like other
examples in the world. In fact, the main obstacle in front of the realization of effective use of
water in Central Asia is that the regional countries do (can) not possess enow political will in
this regard. Time is needed for this in the region. However, this time window should be used
properly. Because, the region has taken its place on the chess table of the international system
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for the last 23 years. This situation suggests that the moves in the region has international
dimensions or even the moves in the future will be made under this impressure.
In this context, that some Central Asian countries have been striving to develop their water
resources individually relying on their international relations will increase tension and disrupt
stability in the region which has artificial ethnic problems and is semi-arid, and suffers from
water shortages.
Within this scope, it is not possible that water problem can be resolved in Central Asia only
by thinking strategically within the boundaries of the water box water. The region's water
problem should be addressed outside the framework of this in a more comprehensive social,
economic and political context. Because, water problems in the region have a direct
relationship with energy demand and agricultural production, and employment policies of the
countries in the region.
9. What should be done, what should not be done?
There exist 18 transboundary rivers in Central Asia shared by regional and neighboring
countries. Therefore, countries in the region must be in cooperation in the use of water as well
as on issues such as transportation and security. Many projects have been implemented for the
region to open up to the world via various corridors. Nevertheless, the region is in need of a
union in terms of at least similarity in security and threat perception. Interdependency should
be developed by a rational planning which will take place in the medium and long term taking
into account these conditions. That the regional countries have similar production
characteristics can be considered as a negative factor in the development of these relations.
Yet, possibilities of cooperation can be improved by developing diverse products and
production areas with the help of technological advances. But for this to happen a regional
leadership is needed.
In fact, democratization of the regional countries is of great importance for a healthy and
solution-oriented hydro-political relations in the region. Central Asian states are still holding
onto a large part of habits in the political sphere from past administration. Central Asian
countries are still in a transition period. In spite of significant differences among these new
states who are in the process of political transformation, the most important similarity is the
absence of a democratic tradition and a competitive understanding of the past. These drivers
constitute the most significant obstacle before establishing a state structure based on
democratic principles compatible with a ruling tendency in the international environment.
Democratic development in these countries will have positive repercussions in hydro-politics
of the region. Central Asia which is compulsory for cooperation on water badly needs those
repercussions.
Central Asia needs for time for the resolution of water problems. It seems hard to shorten that
time. However, the problem should be prevented from growing and becoming chronic during
this period of time. Therefore, that not what regional countries in the near future should do in
region-wide projects in the field of water but what those countries should not do to not
increase problems in their own country will be more important. In other words, these
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countries should take concrete steps primarily in their own countries to use water more
efficiently for their own interests.
Under present conditions, it is tough to find a resolution possibility for the problem of water
management in Central Asia by central projects which all countries will support on basin
bases. That’s why projects to be produced to implement projects for more efficient use of
their waters of these countries should be encouraged. These steps can be coordinated by an
umbrella organization. Once these developments in the country come to a certain stage,
Central Asian countries will be able to give full support to a joint project for the region.
Thus, real contribution of Central Asian countries today to the resolution of water problem
will be materialized by small yet concrete steps toward using water in their own country more
efficiently, rationally and in a planned way rather than an expected support to give Basin
Scale joint projects.
As noted above, a co-operation in water in Central Asia is mandatory. Prospect of subsidence
of political ground where water is used as a threat is not unlikely whilst efforts should be
made to not upsurge the water problem, and that water does not cause political tensions at
least at local and national scale in the region. Because powers who want to check out the rapid
changes in the region may retain the desire to implement their plans over water. This will
amount to making water directly or indirectly an instrument to regional politics.
Water, in the 21st century, has become a natural resource on which important strategies are
developed. In other words, this century will be century where water will be on the agenda far
more as a geo-politic resource. And this means that water issues will be discussed on the
political ground more often and become a current issue, and that Central Asia will be one of
these regions.
That water become a political threat in the region is not an inevitable issue. Nevertheless, it is
essential that countries in the region be very watchful.
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EXECUTIVE SUMMARY
Scarcity of water resources highlights one of the factors which will continue to affect
international relations in the Eastern Mediterranean. Transnational and regional scale cooperation programs are needed for the implementation of sustainable water policies in the
region.
The first step to this end is building an environment of confidence by taking into account the
rights of each country and acknowledging the decisive role of water in sustaining the regional
peace and stability.
Seeking solutions which remains on the agenda in different parts of the world for a
sustainable water management leads new co-operation policies in the international arena.
Adoption of a rational water management policy is of high importance for these solution
policies to be more effective. It is also important that countries in the region in this framework
go for a co-operation for the future in water management of the Mediterranean region.
Global climate change makes rational management of water mandatory in the Eastern
Mediterranean and throughout the world. New approaches toward water management must be
taken in the shortest time possible. Turkey, taking a very important step in the water cooperation, has already linked a river from its geography to Cyprus. Turkey has implemented
the Peace River Project assuming expenses in financial and technical areas as well as the
security measures. Within that context, it would be a more rational policy for the international
community to be in quest of co-operation over this project for the future of the region instead
of denying Turkey's approach solely with a political rhetoric.
Total 125.98million m3/year of water is used in the TRNC, of which 24,65 million m3 is for
potable water and 101,33 million m3 for irrigation. 18 million m3 of that amount is sea water
entering Güzelyurt aquifer due to excessive drawing of groundwater. It is estimated in the
demand projections for 2035 that need for potable water and tourism and industrial water will
be 54 million m3/year3. Having a total of 129,000 hectares of irrigable land, the TRNC will
need 649 million m3 of water should the whole area be irrigated with modern technologies4.
Taking into consideration the fact that 101,58 m3of water presently has been consumed for
agricultural irrigation and that low added-value of this water, a reality arises that entails a
different approach in dealing with agricultural sector in the TRNC.
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In this context, selection of a specific pattern of a plant which acclimatizes with the climate
and ecology of the Island and needs marginal amount of irrigation water poses a necessity.
Regarding that, it would be technically and economically more rational to allot a ratio of 80%
of water brought from Turkey for services sector.
Within this approach, rational, planful and productive use of water offers a huge opportunity
in terms of socio-economic development of the Island and contribution to the resolution of
political instability in the region. Recent developments in the Eastern Mediterranean region
has further increased the importance of the Peace River Project in building regional
cooperation and confidence.
Respectfully
Executive Board of Academy

6

The past cannot be changed. The future is yet in your power.
Hugh White
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1. The TRNC's Water Potential and Water Utilization
Introduction

With a size of 3,355 km2, the Turkish Republic of Northern Cyprus (the TRNC) constitutes
one thirds of the Island of Cyprus. Country's economy by and large relies on agriculture,
tourism (16,000 total bed amount) and education. The population is 286,000. As citrus
underpins a great deal part of agricultural production, olive and vegetable production is being
made for domestic consumption. Modern irrigation techniques are applied in the majority of
irrigated agricultural land6. The modernization of irrigation systems has been implemented
since 1998 for the effective use of water, and about 80% of it has been completed7. Prime
Minister İrsen Küçük stated on 22 March 2011 that the drip irrigation system had been put
into practice over the last three years in an area of 6,000 hectares8.
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Climate and Precipitation
The Island of Cyprus has an arid and semi-arid climate and rainfall is unsteady with regard to
place and time. For instance, whilst 500 mm of annual average of rainfall is received across
the Island, the amount the TRNC holds an average of 373.3 mm9.Amount of the evaporation
which is an important element of water budget corresponds to 80% of annual precipitation
average10.
Based on long-term average, annual rainfall falling on the entire Island of Cyprus varies
between 250 mm and 720 mm 11 .However, this average of annual rainfall is reduced by
40%over 30 years due to climate irregularities. The aftereffect has reduced the amount of
surface water flowing into dams by between 20%and 60%. None of the streams in the TRNC
shows a continuous flow in a yearlong period12.
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As seen from these facts, there is no dependable surface water stream available on the Island
,and water supply is secured relying on the rainfall that fosters the groundwater.
The Island suffers a hydrological drought at about 3-year intervals and during those times
excessive volume of groundwater withdrawal has been done to supply water from illegal
wells. Therefore, groundwater levels dropped low on the Island, and with sea water intrusion
groundwater has salted and quality has deteriorated.
Streams and Groundwater
There are no rivers which flow continuously throughout the year within the boundaries of the
TRNC13. Precipitation in no time flows and brings about flows in the form of transient floods.
With the end of rainfall, stream flow runs out. Streams originating from Troodos mountains in
the south flow longer and more regularly thanks to snowmelt. Streams more usually transform
into groundwater before reaching the sea and yet the flood torrents often reach the sea seeping
into the aquifer.
Cyprus having a location in a semi-arid climate zone, existence of water is of vital importance
for the country. Related to the dry period especially after 1990s, the TRNC has been
increasingly suffering from a shortage of potable water in recent years owing to
overexploitation of groundwater resources and then salinization.
Water resources to be utilized in the country is very limited. Almost all of the potable water is
being met by groundwater. Main resource of potablewater supplied in the TRNCis from
Güzelyurt (Morphou) aquifer groundwater. As a consequence of overexploitation of aquifers
for many years, salinization have broken out from entrance of sea water. As a result, as of
today, there has remained a very limited area which is not subjected to salinization along the
coastline, and salinization has penetrated miles long into the inland area.

Meseria Plains
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Water Potential of the TRNC and Water Utilization
The bulk of the TRNC's water demand is supplied from groundwater resources. There are 41
water storage structures of various size built on the existing streams. Some of them are
operated to recharge groundwater, while some serve for irrigation14.
As stipulated in the "The TRNC Water Master Plan Report" and as shown in Table 1, the
TRNC has 3 larger groundwater basins. Total surface and groundwater capacity of these
basins onan annual basis is 173.18 million m3.
Table 1. The TRNC Water Balance Sheet
Area

Drainage Size
(km2)

Western Meseria
(Meserya),
Limnitis
(Yeşilırmak),
Lefke, Morphou
(Güzelyurt)

1703,50
(Cyprus)

Central-Eastern
Meseria
and
Kyrenia (Girne)
Mountains
and
the coast

2148.
00(Cyprus)

Karpaz Area

679,6 0(TRNC)

Potential
of
Surface
and
Ground Water
(Millionm3/yıl)

Usage

Usage

Discharge to
Sea

Potable
Water(Million
m3/y)

Irrigation

65,13

11,60

71,53

1,70

61,40

11,25

17,30

33,10

(Million m3/y)

(Million m3/y)

629. 00 (TRNC)

70 km coastal
line

1898,70
(TRNC)
46,65

1,80

12,75

32,10
140
km
coastal line

TOTAL

3299

173,18

24,65

101,58

66,90

The TRNC
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As shown in Table 1 total capacity of Western Meseria-(Lefke-Morphou (Yeşilyurt)),
Central-Eastern Meseria (Meserya), Kyrenia (Girne) Mountains and the coast, and the
Karpazarea is 173.18 million m3. 16.98 million m3 of the this water is surface water, while
156.20 million m3 is groundwater. However, 66.90 million m3of the groundwater is
discharged into the sea along a 201 kilometer coast due to lack of capability to check for
technical and financial reasons. Consequently, there remains 89.3 million m3 of groundwater
potential available. Of this, 18 million m3of water is sea water which intrudes Morphou
aquifer.
Storage Facilities
Attributable to low rainfall, very high evaporation and very small areas which take
precipitation in the northern part of the Island, surface water storages (Dams, Ponds) seem not
to constitute a suitable resolution to meet the demand for water. On the other hand, it is
obvious that storages to be built to recharge groundwater will provide a progressive
contributions to the water budged.

Figure 1. Precipitation and Evaporation in the TRNC
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Total holding volume of the 41 storage facilities in the TRNC 16 is 28,593 000 m3.These
facilities are for irrigation and groundwater recharge. However, of these facilities the ones for
collecting surface water appear to be not offering expected contribution due to a very high
evaporation peculiar to the Island17. The main reason as indicated in Figure 1 is that average
evaporation values particularly in the summer months is at very high levels.

Potable-Tourism-Industrial and Irrigation Water Use
In the TRNC, totally 125.98m3 of water is used per year of which 24.65 million m3for
potable, tourism, industrial purposesand101.33million m3forirrigation. Of this water, 109
million m3 (of which 18 million m3is from sea water intrusion) is groundwater18 and 16.98
million m3is surface water.
Practically entire demand for potable, tourism and industrial water is met by groundwater in
the TRNC.
Fractional distribution of consumption of potable, tourism and industrial water in the TRNC is
depicted in Fig.219. Here is shown that the leakage loss rate in the network is about ata higher
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value of 36%. That is why reducing leakage loss rates at least at about a level of 10% is
mandatory on the Island where water is of vital importance.

Agricultural land assets the TRNC possesses is designated in the TRNC Water Master Plan.
In the case of irrigation of a portion (129,272 ha) of country‟s agricultural land which was
studied under the Master Plan, water demand will be 679,788,601 m3 (20). This amount of
water demand scrutinized with the potential of the TRNC's water resources cannot be
afforded technically and financially and not feasible to be transferred from abroad. Therefore
,initiating new agricultural land for irrigation in the country will not make a rational policy.
Instead, it would a more rational and visionary preference to encourage ecological agriculture
compatible with the climate of the Island and give weight to Drinking Water Supply and
Services Sector in water allocation as well as treatment and reuse .
Desalination Plants on the Island
It has proved that water obtained from sea water desalination plants across the world is not a
proper solution for a long-term sustainable water management. However, these plants offer
local and partial solutions where and when is strictly necessary. Environmental problems
caused either by greenhouse gases generated by thermal power plants to meet huge energy
requirements of these facilities or by disposal of high density salty water and storing residual
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“TRNC Water Master Plan Report” Merkez Project Engineering Co. Ltd. Baget Engineering
Consultancy Trade Co. Hidro Dizayn Engineering Consultancy Construction Tourism and Trade Co. Ltd.
General Directorate of State Hydraulic Works, Office of Research and Plans. December, 2003 Ankara
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salt waste at the same site have demonstrated that these facilities are not a rational and
sustainable resolution for water provision.
The capacity of desalination plants in the TRNC is very low. There are some small private
desalination plants in the TRNC, being one in Bafra with a capacity of 730,000 m3/year, one
in the Eastern Mediterranean University with a capacity of 365,000 m3/year and one in
Kyrenia (Girne) with a capacity of 545,000 m3/year21. Five desalination plants in the Greek
Cypriot Administration of Southern Cyprus are operational with total capacity of 80 million
m3/year in Dhekelia, Larnaca, Lini and Limassol, while 2 more treatment plants have been
planned with a capacity of 35 million m3/year in Vasilikos, Paphos.
Water Budget Deficit in the Island of Cyprus
Currently, there is a huge gap between water demand and natural water supply in the entire
Island of Cyprus. On the other hand, water demand is increasing due to economic growth and
social developments. Today, the deficit in the water budget is being met by unsustainably
overexploitation of aquifers and partly by purified sea water particularly in the Greek Cypriot
Administration of Southern Cyprus. Overexploitation of groundwater inflicts irreversible or
even irremediable environmental havoc allowing sea water intrusion. Water stress will
emerge as a much bigger issue in the probable more dry periods to come and will directly
impact the socio-economic future of the Island.
Projection for Water Demand for Year 2035
In the TRNC Water Master Plan, it is estimated that TRNC's population would come up to
350,000 in 2035. Taken into account the sectorial water demand for 2035, water need for
domestic, tourism and international education institutions is estimated to be 54 million m3.
Another study 22 conducted on water resources planning in the TRNC indicates that this
amount of water cannot be extracted from aquifers in a sustainable manner. It is figured out in
the study which employed optimistic and pessimistic scenarios for dry and pluvial periods that
annual 35-87 million m3in 2020 and annual 67 to 125 million m3of salified water in 2030
would be extracted from groundwater should an attempt be made to meet water demand
merely through extraction from aquifers23. Extraction will result in aquifers to get filled up
completely with sea water. Those projections reveal the importance of sustainable and rational
water management on the Island.
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Anthi Dionissia Brouma, SOAS, London Water Research Group Global Water Partnership-Mediterranean
(GWP-Med). European Forum Cyprus Cyprus without water? One island, one problem and some related
challenges, Barcelona, 14-15 November 2008, Council of Europe, European Union & IEMed.
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The Importance of Water in the Region
The increasing importance of water with regards to the Island's lack of water resources and
developments in the region have increased the prospects of contribution to peace and stability
in the region that water provision from Turkey could make.
Turkey in December 2011 commenced to build the "Peace River Project" and presently
resumes the project with a high pace. That the project would be completed in 2014 was
announced. Through a good planning, water to be supplied to the Island could be used to meet
not only the potable water demand of the TRNC but also a larger portion of that of the entire
Island. Efforts to meet potable water needs of the Island through resources Turkey owns are
the efforts to increase cooperation.
Turkey is striving to build confidence between both sides on the Island using water as a tool
for cooperation for the regional stability. Turkey has materialized the project having
undertaken the whole costs and measures in the same vein.
Earlier, Turkey had completed a facility to provide 180 million m3of water annually through
sea from Manavgat. Manavgat Water Supply Project and the Cyprus Peace River Project are
those Turkey has developed for a contribution to create an environment of stability and
confidence in the region rather than an economic return.

Eastern Mediterranean due to its distinct physical settings is a region in which interaction
among international relations, development and water retains unique qualities. Increased
water scarcity due to climate change in the region will adversely affect the socio-economic
development. These circumstances are likely to exacerbate the existing problems in the region
where stability and security inherently is already under perpetual threat. Under these
conditions, it comes into the picture that sustainable use of resources with water co-operation
is to have an important role in the development and stability of the region.
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2. Peace River Project to Cyprus
Consultancy services of the project was tendered in 1998 and completed in 1999. The
construction contract was made in 2012 after 13 years.

A flow rate of 2.83 cubic meters per second from Alaköprü Dam which will be built on the
Dragon River in Anamur will be the first in the world with an application to carry water to
Cyprus through a high density polyethylene pipeline suspended 250 m below sea level.
Diameter and wall thickness of this 80 km pipeline between Turkey-Cyprus is 1600 mm and
62 mm respectively and pipes will be placed afloat at 250 meters below the surface level of
the sea.
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Alaköprü Dam and a Hydroelectric Power Plant, approximately 90 m in height, on the Turkey
side were constructed for the water to be provisioned. A total of 131 million m3 of water is to
be stored in this dam.
It has been planned that, of 75 millionm3of water to be forwarded annually to the TRNC from
Turkey, approximately 38 million m3will be allocated for potable water after purification in
the treatment plants which will be built, whereas remaining 37 million m3 is for irrigation of
Mesaria Plains24.

24
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According to the initial plan, of 54 million m3 of water demand envisaged for 2035 in the
Cyprus Water Master Plan, 38 million m3/year will be met by water carried from Turkey by
pipeline, whereas remaining 16 million m3will continue to be met by currently available
groundwater resources25.
Population of the TRNC which is currently286,000is estimated to go up as high as 350,000 in
2035. Current demand for potable and industrial water being approximately 33 million m3is
estimated to be a total of 54 million m3in 2035.
Given the amount of water to be provided with Cyprus through "Peace River Project" is
expected to be 75 million m3 per year, should an efficient use of water be ensured, it would
also be possible to allocate it for the other parts of the Island.
Turkish and the TRNC Authorities: “The Project is a peace Project for the entire
Cyprus”
That the project to carry water from Turkey to the Turkish Republic of Northern Cyprus is a
peace project and that the water is to come a water of peace has been stated since the signing
ceremony by both the Turkish and TRNC authorities continuously.
For instance, drawing attention that the project would cost 450 million dollars, Minister of
State and Deputy Prime Minister Cemil Cicek in a speech at the signing ceremony on 20 July
2010 said that the basin would become a basin of civilization with the arrival of the water
along with a 150 million dollar energy project, and that “the signature we put is Peace Water
Project”.
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Forestry and Water Affairs Minister Prof. Dr. Veysel Eroğlu who spoke on March 30, 2012 at
a groundbreaking ceremony of Geçitköy Dam, Cyprus leg of the Project, in the TRNC said
that the water to come to Geçitköy Dam would flow to entire Cyprus as a water of peace.
In addition to politicians and bureaucrats from Turkey, Hamid Bakirci, who is Environment
and Natural Resources Minister of the Turkish Republic of Northern Cyprus, said while
making his assessments to A Haber news on 29 April 2014 on key issues such as natural gas
and water which are in the center of the negotiation process, that "we are willing to share the
water from Turkey with our neighbor in the south".Minister of Agriculture and Natural
Resources of the TRNC Amcaoğlu told France 3 news that "we are ready to share the water".
Project
Alaköprü Dam, being built at a height of 88 m from the river bed and having a 130.5 million
cubic meters of total storage volume, on Dragon River in Anamur district of Mersin is the
main repository of this project. This dam has been planned to produce 111.27 million kWh of
electricity per year whilst providing irrigation water with Anamur and its surrounding
villages. Foundation of Alaköprü Dam that constitutes the Turkish leg of the project was laid
on March 7, 2011.

Water taken from the dam is carried to Anamurium Storage Pond of a volume of 10 thousand
cubic meters through a 22 kilometer long and 1,500 millimeter wide bored ductile
transmission pipeline. Water taken out from the storage pond is connected to the sea pipeline
system with a one kilometer long pipe. Sea crossing of the Project is composed up of a 80
kilometers 151 meter long high density polyethylene pipeline with a diameter of 1600 mm
and a wall thickness of 62 mm suspended 250 m below sea level.
19

At the other part of the project in Cyprus are located Güzelyalı Pumping Station at a power of
6 megawatt, ductile pipe lifting line of 3,694 meter long and 400 millimeters in diameter,
Geçitköy Dam having 26.5 million cubic meters of storage volume with a height of 58 m.
from the river bed and 65 m. from the foundation, and Geçitköy Pumping Station with an
installed capacity of 13 megawatts. The foundation of the Geçitköy Dam in Cyprus side was
laid on 30 March 2012.

Water will be pumped to Geçitköy Dam through 3 km lifting pipeline with rate of 2.38
m3/sec. Water allocated for potable use with an average of 1.20 m3/sec. annually will be
delivered to potable water pipeline by lifting through Geçitköy Pumping Station. 1.18 m3/sec.
of water for agriculture will be stored in the Geçitköy Dam having 26.5 million cubic meters
of storage volume with a height of 58 m from the thalweg to be used during the irrigation
season. Foundation of Geçitköy Dam was laid on March 30, 2012. The construction of
pipelines began in October 2012.
20

Progress of the Project

The ship will launch a total of 8 voyages.
In the TRNC Water Supply Project, as labor process kick started, operations to place the first
block on the seabed was completed on 26 March 2014. Anchor blocks, suspension ropes and
flotation buoys to allow for placement of high seas pipeline, which was the most critical and
21

difficult part of the project, began to be laid in March 2014. Dutch origin „Fairplayer‟ ship
with 14 anchor blocks each of which weighs 220 tons on its deck, shoved off the Port of
Tasucu Seka on March 23 to perform the operation. The placement of the first block on the
sea bed was completed on March 24 at 22.00 Hours.

Fairplay which has a lifting capacity of 900 tons would complete the operation through a total
of 8 voyages. Ship places anchor blocks by using 2 remotely controlled installation
instruments. 126 anchor blocks will be placed on the seabed during the operation each of
which is estimated to take 9 days. Suspension ropes and buoys are mounted on these blocks.
The first block will be submerged to a depth of 290 m, while the last block to 670 m.
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Cost of the project
Cost of the Project was announced to be TL 1 billion 117 million. TL 811 million was the
tender price for the water to go to the TRNC.The remaining amount of TL 300 million would
be used for the cost of water distribution network in the TRNC.
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Forestry and Water Affairs Minister Prof.Dr. Veysel Eroğlu stated that the total cost of the
project was TL 1 billion 117 million, however with addition of the main distribution lines, it
would rise up to about TL 1 billion 500 million.
He added that, of 1 billion TL 117 million, TL 811 million was the cost of total investment of
the tender for the entire structure to deliver water to TRNC, while the remaining amount of
TL 300 million as the cost of water distribution in the TRNC. He also said, they wished the
water served a cause for peace in the Middle East and particularly in Cyprus.

3. Economy of the TRNC
Economy of Northern Cyprus since the beginning of the 2000s has experienced high levels of
growth with an average of 6%. In recent years, the economic development have shown a great
change from agricultural economy toward tourism and industry.
As in the other small island economies, in the Northern Cyprus, services sector forms the
backbone of the economy. The services sector, holding an important place in the economy,
has a share of more than 70% of Gross Domestic Product. Tourism and Higher Education are
the most important sub-sectors in the services sector. Tourism and Higher Education sectors
play an important and vital role in the balance of payments in the Northern Cyprus.
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Locomotive of the economy is Tourism and Higher Education sectors in the Northern Cyprus.
Net tourism revenues in 2014 are estimated to be $ 500 million.
The agricultural sector which had an important place in the economy in the 1980s has lost its
importance in the following years. It is seen that the agricultural sector whose share in the
economy falling from 21% in 1985 to 5% in 2013 has gradually lost its importance in the
economy.
Tourism
Being a leading sector in the TRNC, development of which is given special attention. Number
of visitors in 2009 amounted to 800,000 and net tourism revenues to $ 450 million. Tourism
revenues in 2014 is expected to reach up $ 500 million.
TRNC, in parallel with the increasing number of tourists, offers opportunities, such as ecoagro tourism, bird watching possibilities, golf, turtle monitoring, diving, historic sites seeing
as well as many activities coupled with a variety of accommodation possibilities ranging from
five star hotels and resorts to holiday villages and hostels with its 16,000 total bed amount.
That amount is aimed to be increased by the Government of the TRNC to 50,000, which also
adds up to an increase for the demand for water.

YEAR

Net Tourism Revenues

Number of Tourists

(Mil. $)

(Bin)

2003

179

469,8

2004

288

599,1

2005

329

652,7

2006

303

715,7

2007

381

791

2008

434

808,7

2009

450

800,3

Number of Tourists and Net Tourism Income in the TRNC
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Higher Education
The TRNC has set a goal to become the region's most prestigious Higher Education Center.
This goal has proved to be very accurate and planful as promising developments have been
achieved. Over 50 thousand students from 65 countries are studying in nine universities which
are operational in the TRNC. Revenues derived from education sector have been growing and
with $ 500 million in 2013 has it reached 13% of Gross Domestic Product. Higher Education
sector in the Northern Cyprus is an important source of income contributing to the current
account balance.
This sector is expected to further improve with participation to the European Union‟s
Erasmus, Socrates programs and the Bologna Process.
Agriculture
Having been the largest source of employment in the 1980s, the importance of the agricultural
sector in the economy has declined over the years. The share of agricultural products barring
processed products, in 2009 was at a level of 29.7% in the total export revenue. While the
share of agricultural products in the GDP was 6.4% in 2009, and the share in the employment
was at a level of 4.8%, it dropped to 5% in 2014 in the GDP.

4. The New Cyprus, "Energy and Water" will Shape
In many of the riparian countries in the Eastern Mediterranean, and in the TRNC and the
Greek Cypriot Administration, freshwater resources are scarce. Those scarce resources are
also under the pressure of severe climate change, rapid population growth and sea water
intrusion and industrial contamination and pollution. Most of the countries in the Eastern
Mediterranean Region in terms of water resources is dependent on water from neighboring
countries. Along with changes in the recent period in the geopolitics of the region due to
natural gas and oil reserves, political tensions between countries have increased the strategic
importance of water in the region.
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Global and regional scale climate models reveal that the Mediterranean region is a region that
will deeply be affected by global warming. In this context, temperatures tending to increase
and rainfall to reduce in the long term will adversely affect the water cycle in the region.
That the lack of local fresh water resources exists, and that the basin countries have a common
destiny in a closed geography and growing water problems in the Eastern Mediterranean
entail co-operation in the region.
Latest developments in the Eastern Mediterranean have turned the region a laboratory on
energy, water and food safety policies and correlations of these elements with each other.
According to almost all climate change scenarios, which are sure to occur in this region, the
water problem will directly affect food and energy security. The efforts of the countries to
ensure water, food and energy security in the region will have a direct or indirect
repercussions to regional balance.
Pentagon: 2023 Critical Year for Water Security in the Region
A statement from the Pentagon in March of 2012 overshadowed the petro-politics of the
region and revealed how important the geography is in terms of hydro-geopolitics. In this
statement was a warning that the drought expected after 2023 would affect socio-political and
all other balances in this region, and would create economic and social problems in these
countries. Yet another warning came from the Minister of Forestry and Water Affairs of
Turkey. In a statement Minister Prof. Dr. Veysel Eroğlu made in October 2014, he said, “we
are making preparations for a probable drought in 2021”.
Cyprus, an Island in the Eastern Mediterranean is very strategic. That strategic importance,
with the emergence of the new geopolitics of energy, has increased even more. Energy
resources spotted around the Island of Cyprus has become a greatest beacon of hope in
overcoming economic problems in the TRNC and the Greek Cypriot Administration.
The Southern Cyprus's immediate acceleration to extract energy resources over the last two
years has also mobilized Turkey. Turkey on the one hand announced that it would protect its
interests on energy resources, and on the other hand accelerated “Water Supply to Cyprus
through Pipeline Project" which is of utmost importance for the Island.

Medusa Bag
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Previously, Turkey‟s initiative to carry water from the creek Anamur Soğuksu to the TRNC
with water bags called Medusa Bags was activated in 1998. Transportation of water from
Turkey with sea towable 10,000 and 40,000 m3 of bags found feasible in 1998, and after a
total of 2,850 million m3 of water within 5 years was carried, the project was discontinued in
2002 due to technical difficulties encountered.

Carrying water with Medusa Bags to the TRNC
Although the Manavgat Water Supply Project was completed, it could not be commissioned
for carrying water to the Eastern Mediterranean region. Upon this, this facility was replanned
to be used to provide potable water within its surroundings in the country. Energy mobility in
the South had an effect revitalizing Water Supply Project to Cyprus through Pipeline which
was on the agenda of Turkey for 16 years.

Manavgat Water Supply Project
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The southern energy and water projects in the North have led to the arrival of two basic
strategic sources of life to the Island which it has been thirsty of for a long time. The new
water and energy geopolitics that these developments have revealed will shape the future of
the Island of Cyprus decisively. It can be foreseen that a new era is just beginning in the
relationship between the TRNC and the Southern Cypriot Administration. This new paradigm,
with the impact of huge investments made by giant oil companies in the region and the great
opportunity Israel has taken to become energy player will serve the stability of the region to
be more permanent.
Turkey has proved to be a country which seeks cooperation and stability in the region through
providing water with Cyprus.
Galvanizing production of global oil giants from Exon Mobile to Gazprom and international
partnerships the companies from Israel and Egypt went into with those companies have
increased the quest for a lasting security and stability environment in this region.
Therefore, the region is reshaped with the dynamics of new geopolitics. In this context, a new
Eastern Mediterranean that is shaped by the energy and water will have emerged in the near
future.
Island of Peace Water: Cyprus
The countries and the islands bordering the Eastern Mediterranean are still suffering physical
water problems. Many of these countries are dependent on water from neighboring countries
in terms of water resources.
Among the regions expected to be adversely affected by global climate irregularities is the
Mediterranean region. Climate change scenarios reveal that average annual precipitation will
be reduced by 10 times and temperature will increase in the region in the medium term. This,
as well, will make water particularly a conflict or a co-operation tool in this basin.
According to all optimistic or pessimistic scenarios, there will be on a going-forward basis a
water problem in this region. Water issues in the basin will negatively affect regional balance
and have a direct or indirect repercussions toward destabilization of the region.
These developments indicating the increase of importance of water management in the region
have mobilized Turkey who has the longest coasts. Decision on this project was taken by the
Council of Ministers in 1998 and Feasibility Report was approved in 1999. After this date
progress on the project has decelerated. However, Turkey completed the project having
decided in 2012 to finalize it quickly within a short time.
Rapid developments in Cyprus will occur based on water along with this project. The Island
of Cyprus in the near future will contribute to the stability in the region with acquired energy
and water resources it has lacked.
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5. Conclusion
Peace River Project being the first in the world either in terms of the high technology used in
planning, design and construction phase or in terms of the size of the project has provided
with Turkey a great deal of prestige. This project which will create a very drastic change in
terms of Hydro-geopolitics in the Eastern Mediterranean region will open new horizons in the
economic development of the TRNC dependent on the water.
In this context, Turkey's Peace River to Cyprus Project is a visionary project that integrates
water to technological progress, economic development and social welfare. For this reason the
water linked to the Island of Cyprus must be utilized with this visionary understanding in
order to ensure political and economic stability. For the future of Cyprus, rational use of water
on a sectorial basis should come to the forefront. In this context, it would be possible to scale
up the share of rapidly developing sectors of Tourism and Higher Education over % 50in the
GDP in a 10 year term.
Attributable to reduction of rainfall average by 40% over the last 30 years on the Island of
Cyprus, share of agricultural sector in GDP has fallen to 6%. The results of climate models
for the region reveals that precipitation will decrease significantly and temperatures will rise
in the future. Therefore, in agriculture, water demand for vegetation will increase. Use of 50%
of water in the Agricultural Sector as planned will stunt the development of Tourism and
Education Sectors which would otherwise hold a crucial place in the development of the
TRNC. However, use of water in a way not to exceed 20% of the peace water to be brought in
the cultivation of value-added products in which Turkey is a net importer like walnuts,
almonds, and sesame which need little water can be considered. This production will also
make a significant contribution to employment and socio-economic development in rural
areas.
Boosting total bed amount of tourism industry from 16,000 of today to 100,000 in the next 10
years in the TRNC has been made possible by Peace River Project. Likewise, it has become
an attainable target to increase the number of students in Higher Education being
approximately 50,000 as of 2013 to 100,000.
Peace River Project has also enabled to set very big goals by removing all the obstacles before
the goals of the Tourism and Higher Education sector in the TRNC.
An implementation toward these objectives will result in an increase in tourism revenue of the
present which is at about $ 500 million to reach approximately $ 3.2 billion, and that of
Higher Education of $ 400 million to $ 1 billion, taking the total up to$ 4.250 billion dollars
per year.
This developments will enable the Island to come the fore worldwide as a tourist destination
and Higher Education center. The tourism sector being a labor-intensive services industry,
creation of 100,000 total bed amount will completely rule out unemployment problem in the
TRNC.
Rate of increase that the Peace River Project brings peace and stability to Island will be in
direct proportion with the rational use of water. This necessitates allocation of the Peace
Water River Project to give a priority and intensity to potable water, Tourism and Higher
Education sectors. As a result, allocation of water from this project to Tourism and Higher
Education sectors should be a priority target. Consequently, the TRNC‟s rise to a level of
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developed countries with a prosperity in high living standards and social welfare and its
spread in popular base will allow for substantial contributions to the peace process in a
positive way.
These two very strategic natural resources- water and energy- should be used by integrating
with a strategic vision for the future, and peace and stability of the Island. The Peace River
Water linked from Turkey will contribute to this integration. This will pave the way for cooperation sought to transport potential energy resources around the Island to the world market
in the most economical way.
"Peace Water" project which could open the door to co-operation in the Eastern
Mediterranean should be used for regional stability without prejudice subject to political
considerations.

Hydropolitics Academy:
Peace River Flowing to Cyprus
We, Hydropolitics Academy, present our listed views and proposals below on
this issue to all respective institutions, organizations, and national and
international audiences that;

 The Peace River to Cyprus is an important step toward regional
peace, stability, and stability of “the Eastern Mediterranean
Energy Corridor” and should not be squandered away,
 It would be wise to acknowledge that the water which will flow
to Cyprus crossing the Eastern Mediterranean is a milestone for
the security of the Island,
 It is of vital importance to comprehend that carrying water to the
Island is a visionary project in terms of serving peace and
stability of the Island,
 That the management of the water brought to the Island is
carried out with an exemplary “Integrated Water Management”
is as important as bringing the water to the Island,
 For the future of Cyprus, rational use of water on a sectorial
basis should come to the forefront. Within this context, it would
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be more appropriate to allocate water primarily to rapidly
developing Tourism and Higher Education Sectors,
It is essential that efforts on this issue should be rapidly initiated
in co-operation with the public and civil society,
Necessary endeavors should be made that the water brought to
the Island with a project very first in the world in terms of the
scale and the technology start the ball rolling for social
consciousness in consumption habits of water,
It is a fact that the peace water will create synergy for the
development, growth and the future of the TRNC. From this
point of view, dynamic development, growth and security
policies should be developed,
That 80% of peace water should be used in the Drinking water
supply, Tourism and the International Education Services Sector
while of 20% is used for the agricultural production of valueadded products with an export potential to Turkey is of vital
importance for a wise and rational use of it.
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 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun


167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun

 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine
İçme,

Kullanma

ve

Endüstri

Suyu

Temini

Hakkında Kanun
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 Yeraltısuları Tüzüğü
 Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği

 Yeraltısularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı
Korunması Hakkında Yönetmelik

 İçme Suyu Temin Edilen Akifer ve Kaynakların
Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
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Kaynakların
envanterini
tutmak

Yeraltısularının nerelerde,
hangi derinlikte, ne miktar ve
kalitede olduğunu belirlemek
maksadıyla hidrojeolojik
etüdler yapmak

İşletme
rezervlerini
belirlemek
ve ilan
etmek
Kullanıcılarına
maksadına
uygun olarak
tahsiste
bulunmak

Tesisleri kurmak ve
devir işlemlerini
tamamlamak

Ekonomik ve verimli
olarak işletilmesini
sağlamak

5/30
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Yeraltısuyu emniyetli işletme rezervi 17,2 milyar m3‘ tür.
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Bölge
Müdürlüğü

Yeraltısuyu
Rezervi
(106 m3/yıl)

Resmi Gazete
İlanı Tarihi

Resmi Gazete
İlanı Sayısı

İnönü Ovası (Eskişehir)

19.09.2011

28059

21,3

KONYA

YUKARI SAKARYA HAVZASI

11.10.2012

28408

396

KONYA

MİSLİ HAVZASI

11.10.2012

28408

154.85

KONYA

KONYA-ÇUMRA HAVZASI

11.10.2012

28408

477.75

KONYA

KARAMAN-AYRANCI HAVZASI

11.10.2012

28408

228.65

KONYA

EREĞLİ-BOR HAVZASI

11.10.2012

28408

442.8

KONYA

CİHANBEYLİ-KULU-YENİCEOBA HAVZASI

11.10.2012

28408

70.62

KONYA

BEYŞEHİR-KAŞAKLI HAVZASI

11.10.2012

28408

112

KONYA

ALTINEKİN HAVZASI

11.10.2012

28408

74.4

KONYA

AKSARAY-SULTANHANI-OBRUK HAVZASI

11.10.2012

28408

405.15

ANKARA

Ankara - Ayaş Ovası

09.08.1966

12370

ANKARA

Ankara - Bursal ve İmrahor Vadileri

16.06.1972

14217

1

ANKARA

Ankara - Çubuk Ovası

11.08.1966

12372

6

ANKARA

Ankara - Hatip Çayı Ovaları

23.07.1975

15304

33

ANKARA

Ankara - Kurakçöl Ovası

30.12.1968

13088

1,5

ANKARA

Kazan-Mürted Ovası YAS İşletme Sahası
ve Koruma Alanı

07.06.2007

26545

ESKİŞEHİR

Ova Adı

ANKARA

ANKARA

Kazan-Mürted Ovası YAS İşletme Sahası
Yasaklama İlanı (2007 tarihli ilana ek)

05.02.2009

27132

İşletme Sahası

Kazan-Ova Çayı Regülatörü Arası

10

Kazan-Mürted Ovası YAS İşletme Sahası

5,6

Alüvyon,Pliyosen ve Miyosen yaşlı tortullar

yasaklama

29.11.2012 tarih ve 28482 sayılı Resmi Gazete İlanı
ACIPAYAM OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI
1. Ekli haritada sınırları belirtilen sahalar, 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun’un 3. maddesine göre
“Acıpayam Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası” olarak tespit edilmiştir.
2. Acıpayam Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası’nın emniyetli yeraltısuyu işletme rezervi 78,82 hm3/yıl’dır.
3. Acıpayam Ovası’nda 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun’un 8. maddesi ile Yeraltısuları Tüzüğü’nün 4.
maddesi gereğince 10 metreden derin açılacak her türlü kuyu, tünel vb. kazılar için belge alınması
gerekmektedir.
4. 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkındaki Kanun’a göre açılan su yapılarına yapılan tahsislerde emniyetli
yeraltısuyu işletme rezervine erişildiğinde, ekli haritada belirtilen sahalarda bu Kanun’un 8. maddesi
kapsamındaki her derinlik ve çapta kuyu, tünel, galeri veya her türlü yeraltısuyuna ilişkin su alma yapısının
inşasına izin verilmeyecek ve yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmayacaktır.

5. Acıpayam Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası İlanının yürürlüğe girmesinden sonra 20.04.1966 - 30.07.1966
tarih ve 12279 - 12362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Acıpayam Ovası Yeraltısuyu
İşletme Sahası” ilanı yürürlükten kalkar.
6. Bu yeraltısuyu İşletme Sahası İlanı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “Onay”ını ve Resmi Gazete’de
yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girer.
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İşletme Rezervi

: 17,20 milyar m3

Yeraltısuyu Tahsisleri

: 13,7 milyar m3

3,3 milyar m3/yıl
%24

Sulama
Kooperatifleri+DSİ
Sulaması (yas takviye) +
Kamu Sulaması (TİGEM)
4,4milyar m3/yıl
%32

Belgeli şahıs sulama

sanayi

0,9 milyar m3/yıl
%7

içme-kullanma
5,1 milyar m3/yıl
%37
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12/30
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3000

sulama tahsis(milyon m3/yıl)
2500

sanayi tahsis(milyon m3/yıl)
içme-kullanma tahsis(milyon m3/yıl)

2000

1500

1000

500

0
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TOPLAM KAYNAK SAYISI

ORTALAMA TOPLAM
BOŞALIM (m3/s)

ORTALAMA TOPLAM BOŞALIM
(106 m3/yıl)

1. BURSA
2. İZMİR
3. ESKİŞEHİR
4. KONYA
5. ANKARA
6. ADANA
7. SAMSUN
8. ERZURUM
9. ELAZIĞ
10. DİYARBAKIR
11. EDİRNE
12. KAYSERİ
13. ANTALYA
15. ŞANLIURFA
17. VAN
18. ISPARTA
19. SİVAS

34
71
42
116
20
56
43
27
104
52
23
86
118
33
41
146
15

2.76
16.57
37,19
56,00
2.29
36,30
4.07
7.78
72.52
29,49
2.71
25,77
239,40
10,66
10,42
57,27
13,77

86.94
523,38
1172,98
1769
72,42
1146,79
128,80
245,80
2290,67
931,72
85,78
814,19
7561,75
336,83
329,18
1809,18
435,19

20. KAHRAMANMARAŞ

110

87,34

2758,81

21I. AYDIN
22. TRABZON
23. KASTAMONU
24. KARS
25. BALIKESİR
TOPLAM :

115
2
13
7
65
1339

84,39
1,15
6,74
1.74
22,30
823.63

DSİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2665,60
36,57
213,11
55,18
704,65
15/30
26.087,58

Ünite
sayısı
SULAMA KOOPERATİFİ
DSİ SULAMALARI

: 1447
: 42

KAMU SULAMALARI (TİGEM)

:

TOPLAM

: 1522

33

Kuyu
sayısı

Sulanan
alan (ha)

11.789
2.106

491.515
105.300

2.213

87.080

16.108

683.895

87 080 ha
13%
Sulama Kooperatifi

105 300 ha
15%

DSİ Sulamaları

491 515 ha
72%

Kamu Sulamaları
(TİGEM)
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Belgeli sondaj kuyuları

: 255 300 adet

Belgeli ve belgesiz kuyular ile yaklaşık 1 milyon ha * arazinin
yeraltısuyundan sulandığı tahmin edilmektedir.

* Şahıs kuyularının yaklaşık 250 000 adetinin sulama maksatlı kullanıldığı
ve her kuyunun 4 ha suladığı kabul edilerek hesaplanmıştır.
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300000

250000
200000
150000
100000
50000

0
Sulama
Kooperatifleri
kuyuları

DSİ Sulamaları
kuyuları

Kamu Sulamaları
kuyuları

Kamu Sulamaları Kuyu Sayısı :

Belgeli şahıs
kuyuları

16 108
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100 470
6%

84 335
5%
Şahıs Sulamaları

482 275
29%

Sulama Kooperatifi

DSİ Sulamaları

Kamu Sulamaları

1 000 000
60%

TOPLAM : 1 667 080 ha
19/28

683 895
24%

Yüzey Sulamaları

YAS Sulaması
2.163.487
76%

DSİ tarafından sulamaya açılan toplam alan : 2 847 382 ha
20/28
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 Yeraltısuyu

rezerv–tahsis ilişkisini kontrol etmek, stratejik bir kaynak

olan yeraltısuları için sürdürülebilir yönetim oluşturmak

için fiili

tüketimlerin bilinmesi gereklidir ,
 Bu amaçla yeraltısuları hakkında kanunda yapılana bir düzenlemeyler
kuyulara ölçüm sistemi takma zorunluluğu getirildi
 Yasal zorunluluk kapsamında uygulamalar sürmekle birlikte hedeflenen
sonuca ulaşılamadı

22/28

23/28

SANAYİ AMAÇLI KUYULARA KURULAN
ÖLÇÜM SİSTEMİ DURUMU
BÖLGE

KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ
BELGE ÖLÇÜM SAYISININ BELGE
SAYISI SİSTEMİ SAYISINA ORANI
SAYISI
(%)

BÖLGE

14. İSTANBUL

1. BURSA

1000

754

75,40

2. İZMİR

357

357

100,00

3. ESKİŞEHİR

98

93

94,90

4. KONYA

90

90

100,00

18. ISPARTA

5. ANKARA

95

95

100,00

19. SİVAS

6. ADANA

350

350

100,00

7. SAMSUN

158

126

79,75

8. ERZURUM

19

19

100,00

9. ELAZIĞ

75

48

64,00

10. DİYARBAKIR

69

69

100,00

850

760

89,41

25. BALIKESİR

12. KAYSERİ

34

25

73,53

26. ARTVİN

13. ANTALYA

43

43

100,00

11. EDİRNE

BELGE
SAYISI

KURULAN ÖLÇÜM SİSTEMİ
ÖLÇÜM SAYISININ BELGE
SİSTEMİ SAYISINA ORANI
SAYISI
(%)

834

834

100,00

12

12

100,00

6

6

100,00

253

171

67,59

44

44

100,00

20. K.MARAŞ

207

190

91,79

21. AYDIN

198

198

100,00

22. TRABZON

106

106

100,00

23. KASTAMONU

106

106

100,00

6

6

100,00

300

300

100,00

2

2

100,00

5.312

4.804

90,44

15. URFA
17. VAN

24. KARS

TOPLAM
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Havza Adı

Ölçüm Sistemi Takılacak
Belge (kuyu) Sayısı

Kurulan Ölçüm
Sistemi
(Adet)

Gerçekleşm
e Oranı
%

MERİÇ-ERGENE

750

121

16.13%

KONYA

21 356

3 447

16.14%

TOPLAM

22 106

3 568

16.14%
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Sonuç :

 Türkiye su bütçesi tablosunda yeraltısuları önemli bir yer
tutmaktadır
 Belirlenmiş emniyetli yeraltısuyu rezervi ve kaynak boşalımları
dikkate alınarak yeraltısuyu bölümü oluşturulmuştur.
 Fiili tüketimlerin ülke genelinde tam olarak belirlenmesi mümkün

olmasa da mevcut bilgi ve verilerden (bitki su tüketimleri, enerji
kullanımı vb) faydalanarak gerçekçi bir yaklaşıma gidilebilir.
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TEŞEKKÜRLER…
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Ön Rapor Hakkında :

Su Politikaları Derneği olarak Su Kaynakları Yönetimi, İklim Değişimi ve etkileri
konusunda araştırma, eğitim ve yayın alanlarındaki çalışmalarımız sürmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin İklim Değişikliği
Uyum Stratejisi ve Eylem Planı’ içerisinde yer alan ‘iklim değişikliğinin etkilerine uyum
sağlamakla ilgili olarak, ülke düzeyinde katılımın sağlanması ve farkındalığın artırılması için,
başta deneyimli STK’lar olmak üzere, diğer tüm ilgili kesimler tarafından kamuoyunda
farkındalığın arttırılmasına yönelik programların hazırlanması hedefi’ doğrultusunda bir
çalışma başlattık.
Derneğimiz ve Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği ‘Tarımda İklim Değişikliği Farkındalığı
ve İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri’ konusunda Hidropolitik Akademi ve ,SPD
Uygulamalı Araştırma Merkezi tarafından yürütülecek olan bir çalışma başlatmıştı
Bu kapsamda Derneğimizin de katkı ve katılımıyla Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği
tarafından 29 Kasım-3 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen ‘Bilinçli Su Kullanımı ve Su
Kullanıcı Örgütlerinin Önemi’ sempozyumunda 200 çiftçinin katıldığı bir anket çalışması
gerçekleştirdik
Anketin kapsamlı istatistiksel değerlendirilmesi çalışması SPD Uygulamalı Araştırma
Merkezinde sürmektedir. Ancak anketten elde edilen ilk sonuçları bu ön raporda ilgili kişi,
kurum ve kuruluşlar ile paylaşmak istedik
Faydalı olması umuduyla

Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan 16 Mart 2016
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1. BÖLÜM
İklim Değişimi ve Uyum
Türkiye’nin İklim Değişikliğinin Etkilerine Maruz Kalma Potansiyeli ve Uyum İhtiyacı
Türkiye, üç tarafının denizlerle çevrili olması, Doğu Akdeniz Havzasında yer alması ve
Akdeniz iklim özelliklerinin geniş bir alanda görülmesi sebebi ile iklim değişikliğinin
olumsuz etkileri yönünden yüksek risk grubu ülkeler arasında kabul edilmektedir. Söz konusu
iklim kuşağının özellikleri olan şiddetli yaz kuraklıkları, ani ve yoğun yağışlar, seller, sert
rüzgârlar bu iklimin hüküm sürdüğü bölgeleri daha hassas hale getirmektedir.

Türkiye ikliminde uzun süreli gözlenen (yaz ortalama sıcaklıklarında özellikle batı bölgelerde
artışlar, minimum sıcaklıklardaki anlamlı ve yaygın ısınma eğilimleri, kış mevsiminde en
belirgin olan yağışlardaki önemli azalma eğilimleri, yağış yetersizliğine bağlı yaygın ve
şiddetli meteorolojik kuraklıklar ve muhtemel değişiklikler ile arazi örtüsü ve arazi
kullanımındaki değişiklikler, hızlı nüfus artışı ve şehirleşme gibi diğer tesirler birlikte dikkate
alınarak Türkiye'nin iklim değişikliğine ve onun potansiyel etkilerine karşı çok hassas olduğu
söylenebilir.
Küresel iklim değişikliğinin, Türkiye’de sebep olabileceği çevresel ve sosyo-ekonomik
etkiler
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa bağlı olarak, orman
yangınlarının sıklığı, etki alanı ve süresi artabilir,
Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir (bu değişiklik bölgesel ve mevsimlik
farklılıklarla birlikte, türlere göre bir artış ya da azalış biçiminde olabilir),
İklim kuşakları, yerküre’nin jeolojik geçmişinde olduğu gibi, ekvatordan kutuplara
doğru yüzlerce kilometre kayabilecek ve bunun sonucunda da Türkiye, bugün Orta
Doğu’da ve Kuzey Afrika’da egemen olan daha sıcak ve kurak bir iklim kuşağının
etkisinde kalabilecektir. İklim kuşaklarındaki bu kaymaya uyum gösteremeyen fauna
ve flora türlerinde azalma olabilecektir,
Doğal karasal ekosistemler ve zirai üretim, zararlılardaki ve hastalıklardaki artışlardan
zarar görebileceklerdir,
Hassas dağ ve vadi-kanyon ekosistemleri üzerindeki insan baskısı artacaktır,
Türkiye’nin kurak ve yarı kurak alanlarındaki, su kaynakları sorunlarına yenileri
eklenecek; zirai ve içme maksatlı su ihtiyacı daha da artabilecektir,
İklimin kendi tabi değişkenliği açısından, Türkiye’de su kaynakları üzerindeki en
büyük baskıyı, Akdeniz ikliminin olağan bir özelliği olan yaz kuraklığı ile diğer
mevsimlerde hava anomalilerinin yağışlarda sebep olduğu yüksek rasgele değişkenlik
ve kurak devreler oluşturmaktadır. Bu yüzden, kuraklık riskindeki bir olumsuz
değişiklik, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkisini şiddetlendirebilir,
Kurak ve yarı kurak alanların genişlemesine ek olarak, yaz kuraklığının süresinde ve
şiddetindeki artışlar, çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu destekleyecektir,
İstatistik dağılımın yüksek değerler yönündeki ve özellikle sayılı sıcak günlerin
(mesela tropikal günlerin) sıklığındaki artışlar, insan sağlığını ve biyolojik üretkenliği
etkileyebilir,
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•
•
•
•
•

Kentsel ısı adası etkisinin de katkısıyla, özellikle büyük şehirlerde, sıcak devredeki
gece sıcaklıkları belirgin bir biçimde artacak; bu da, havalandırma ve soğutma
maksatlı enerji tüketiminin artmasına sebep olabilecektir,
Su varlığındaki değişiklikten ve ısı stresinden kaynaklanan enfeksiyonlar, özellikle
büyük şehirlerde sağlık sorunlarını artırabilir,
Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları üzerindeki etkiler bölgelere göre
farklılık gösterecek olmakla birlikte, rüzgâr esme sayısı ve kuvveti ile güneşlenme
süresi ve şiddeti değişebilir,
Deniz akıntılarında, deniz ekosistemlerinde ve balıkçılık alanlarında, neticeleri
açısından aynı zamanda önemli sosyoekonomik sorunlar doğurabilecek bazı
değişiklikler olabilir,
Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak, Türkiye’nin yoğun yerleşme, turizm ve
tarım alanları durumundaki, alçak taşkın-delta ve kıyı ovaları ile haliç tipi kıyıları
sular altında kalabilir.

İklim değişimine Uyum Çalışmaları
Türkiye'nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı duyarlılığının yüksek olması, iklim
değişikliğine uyumun en az iklim değişikliğiyle mücadele kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Türkiye'de doğrudan iklim değişikliğinin etkilerini önleme ya da azaltma
hususunda bir mükellefiyeti olmamasına rağmen bu yönde politika, mevzuat ve kurumsal
yapılanma kapsamında önemli adımlar atılmıştır. Ülkemizde tarım ekonomik olarak önemli
bir yer tutmaktadır ve dolayısıyla su kaynaklarındaki olumsuz etkiler sulama suyu ihtiyacını
etkileyecektir.
Uygulama bağlamında, su kaynaklarının korunması, su tasarrufu sağlayan modern sulama
tekniklerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, taşkın erken uyarı sistemlerinin kurulması,
yenilenebilir enerji kullanımının tarım dâhil birçok sektörde yaygınlaştırılması, kuraklığa
dayanıklı çeşit ıslah çalışmaları, iklim değişikliğine uyum kapsamında sürdürülen olumlu
faaliyetler arasında yer almaktadır. Yine oluşturulan Tarımsal Kuraklık Yönetimi
Koordinasyon Merkezi hala tarımın önemli olduğu Ülkemizde bu sektörün iklim değişikliğine
uyumunu da kapsamaktadır.
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İklim Değişikliği, Tarım Sektörü ve Gıda Güvencesi
İklim değişikliği nedeniyle su döngüsündeki ve sıcaklıklardaki değişiklikler ile olası
mevsimsel kaymaların doğrudan bu sistemlerin kontrolünde olan tarım sektörünü etkilemesi
kaçınılmazdır. Sıcaklık ve yağış düzenin değişimine bağlı olarak tarımsal zararlıların yayılım
alanları ve türlerinde artışlar söz konusu olacaktır. Tarımda öngörülen iklim değişiklikleri,
üretimi, üretim yerlerini ve hayvancılığı etkileyecek, aşırı hava olaylarının şiddeti, sıklığı ve
artma olasılığı tarımda rekoltenin azalması riskini önemli ölçüde artıracaktır. Bu durum
doğrudan gıda güvencesi ile ilgilidir.
İklim değişikliğinin tarım sektörüne olan etkisi, gıda güvencesi açısından esastır. Çünkü
Türkiye’de tarım, sosyoekonomik açıdan en öncelikli sektördür ve ülke nüfusunun ihtiyaç
duyduğu gıda temininde başat konumdadır. İklim değişikliğinden kaynaklanan etkilerle;
tarımda su mevcudiyetinin azalması, su kalitesinin bozulması, biyolojik çeşitliliğin ve
ekosistem hizmetlerinin korunamaması, dolayısıyla tarım ekosisteminin bozulması,
sürdürülebilir tarımsal üretim desenlerinin değişmesi, hayvancılığın etkilenmesi, meraların
bozulması, çiftçilerin iklim değişikliğine uyum konusunda kapasitelerinin yetersizliği gibi
koşullar sonuçta gıda güvencesini tehlikeye sokmaktadır.
Türkiye’de iklim değişikliğinin, gıda üretimi ve güvencesi için elzem olan su ve toprak
kaynakları ve dolayısıyla kırsal kalkınma üzerinde şiddeti giderek artan olumsuz etkiler
yaratması beklenmektedir. Örneğin, Türkiye’nin Ege kıyılarında yer alan Gediz ve Büyük
Menderes Havzaları’nda bu yüzyılın sonunda yüzey sularının %50’sinin kaybolacağı,
tarımda, yerleşimlerde ve sanayide aşırı su sıkıntısı yaşanacağı tahmin edilmektedir1.
İklim değişikliğinin uzun vadedeki etkileri bir yana, Türkiye bugün itibariyle su kaynaklarının
ve kıyı bölgelerinin kırılganlıkları ile mücadele eden, tarımsal faaliyetlerini mevcut iklimsel
koşullara adapte etmeye çalışan bir ülkedir
Türkiye’nin iklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planında iklim değişikliğinden
etkilenecek olan sektörler arasında Tarım Sektörü çok önemli bir yer tutmaktadır . Bu durum
Tablo 4’te iklim değişikliğinin etkileri ile birlikte sözkonusu raporda verilmiştir.

1

Türkiye’nin iklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı
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2. BÖLÜM
Sulama Kooperatifleri

Özgeçmişi
Dünyada 1844 yılında İngiltere'de başlayan kooperatifçilik hareketinin ilk nüvesi 29 dokuma
işçisinin biraraya gelmesi ile atıldı.Bu hareket Türkiye'ye 1863 yılında Mithat Paşa'nın
kurduğu " Memalik Sandığı" ile geldi.Burada toplanan paralar 1888'de kurulan Ziraat
Bankası'na devredilmiştir.
Bundan sonra 1911 yılında 45 incir üreticisi biraraya gelip bugünkü TARİŞ'in temellerini
attılar. Cumhuriyet döneminde 1935 yılında Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri
kurulmuştur.
1969 yılında bizim de üye olduğumuz 1163 sayılı Kooperatifler Yasası kabul edildi. Bu
yasanın kabulü ile kooperatifçilik anlayışı ülkemizde yerleşmeye başlamıştır.
Bu yasaya istinaden ilk sulama kooperatifi 1970 yılında Akhisar Beyoba köyünde a. Halis
Uysal tarafından kurulmuş ve ve ülkemizdeki ilk toplulaştırma yapılmıştır. Aynı yasayla
1995'de Manisa Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği , 2001 de 27 Bölge Birliği, 2005 te 1
800 000 çiftçiyi biraraya getiren Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği kurulmuştur.
Türkiye Sulama Kooperatifi Merkez Birliği





Tarımsal arazilerin toplulaştırılarak verimli hale getirilmesi,
Sulama ve ürün verimliliğin arttırılması,
Ürünün gerçek değer fiyatının üreticilere geri döndürülmesi,
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması ,
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Kentlere olan göçün azaltılmasına yardımcı olunması,
Gıda güvenliğinin sağlanması
Bu sektörde ulusal ve uluslararası dayanışmanın arttırılması

için çalışmalar yapmaktadır.
Sulama Kooperatiflerinin Çalışmaları
Ülkemizde yeraltısuyundan yapılan sulamaların büyük bir kısmını 1163 sayılı
kooperatifler kanununa göre kurulan sulama kooperatifleri ile koordineli yapılan
sulamalar oluşturmaktadır.
Halen Sulama Kooperatifleri, 27 Bölge Birliği ve 2500 kooperatif ile tüm ülke çapında
çalışmalarını sürdürmektedir.Bunun yanısıra sulama yatırımına başlamadan önce arazilerin
toplulaştırılması ile ilgili sorunların çözümlenmesinde YAS sulama kooperatifleri önemli
bir rol oynamaktadır.

1970 yılından başlamak üzere Sulama Kooperatifleri özellikle yeraltısuyu sulamasının
geliştirilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir.Ülkemizde 273 962 adet belgeli yaklaşık 180
000 adet de belgesiz yeraltısuyu kuyusu olduğu bilinmektedir.Bu kuyuların verimli
işletilebilmesi için sulama kooperatifleri çok önemli bir özgörev üstlenmiştir.1970'li yılların
başından bu yana Yeraltısuyu kooperatiflerince sulanan alan 482 275 hektara ulaşmıştır.Bu
gelişme yukarıdaki grafikte görülmektedir. Bu grafik kooperatiflerin tarımsal sulamadaki
önemini ortaya koymaktadır.Çünkü ülkemizde yeraltısuyu ile sulanan arazinin %73'ü sulama
kooperatiflerince sulanmaktadır
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3. BÖLÜM
Anket Sonuçları
Su Politikaları Derneğince Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği’nin katkılarıyla
başlatılan “Tarımda İklim Değişikliği Farkındalığı ve İklim Değişikliğine Uyum
Projesi “ çalışmaları kapsamında Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 29 Kasım3 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen Bilinçli Su Kullanımı ve Su Kullanıcı
Örgütlerinin Önemi” sempozyumunda bir anket çalışması yapılmıştı.
Bu Sempozyumda 200’den fazla sulama kooperatifi yöneticisi ve üyesi çiftçiler tarafından
doldurulan anket formları Su Politikaları Derneği’nin Uygulamalı Araştırma Merkezinde
değerlendirilmiş ve ilk anket sonuçları elde edilmiştir.

Ankete Katılanların Profili :
Ankete katılan 200 Çiftçinin %56’sı İlkokul ve Ortaokul mezunu olup ,arta kalan %44’ü ise
Lise ,Üniversite ve Yüksek Lisans eğitimi almıştır.Ankete katılanların %60’ı 20 yıl ve daha
fazla bir süredir çiftçilik yapmaktadır.Ankete katılan çiftçilerin tarım arazilerinin ortalama
büyüklüğü 110 dönüm olup bu türkiye ortalamasının yaklaık 2 katıdır. Ankete katılan
çiftçilerin %.. ‘ının arazisi 30 dönüm ve daha fazladır.
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Anket Sonuçları ;
























Çiftçilerin %92 ‘si iklim değişiminin tüm dünyada bir sorun olduğunu kabul
etmektedir.
Çiftçilerin %93’ü ormanların azalmasının iklimi doğrudan etkilediğini belirtmiştir
Çiftçilerin %93’ü tarımsal üretimin aşırı hava koşullarında risk altında olduğunu
,%95’i iklim değişiminin tarımsal sulama suyunda değişime neden olduğunu
belirtirken, Doğal afetlerden dolayı oluşacak zararlara karşı Tarım Sigortası
yaptıranların oranı %54 olmuştur.
Ankete katılan çiftçilerin % 90’ı değişen iklim koşullarına bağlı olarak uygun tohum
türü ve çeşitleri konusunda devlet ve ilgili kuruluşlardan bilgi ve eğitim desteği almak
gereğine inanıyor
Ancak çiftçilerin sadece %10 ‘u değişen iklim koşullarına bağlı olarak uygun tohum
türü ve çeşitleri konusunda devlet ve ilgili kuruluşlardan destek alıyor
Ankete katılan çiftçilerin % 86’sı değişen iklime uygun ürünlerin ekilmesi ve tohum
çeşitlerinin kullanılması konusuna katılıyor ama bunu sadece %50’si uyguluyor
Ankete katılan çiftçilerin %82’sinin arazisinde sulama sistemi var.
Çiftçilerin %60’ı bölgelerinde tarımsal sulamada suyun etkin ve tasarruflu
kullanıldığını düşünüyor.
Ankete katılan çiftçilerin %30 ‘u toprağı nemli tutacak tedbirler konusunda yeterli
bilgi sahibi olduğunu ve uyguladığını belirtiyor.
Çiftçilerin %71’i su kaybını en aza indirmek için uygun sulama yöntemlerini
uyguladığını belirtiyor
Çiftçilerin %82’si ekim faaliyetlerinin zamanlama ve düzenlenmesini uygulamadığını
belirtiyor
Çiftçilerin sadece %40’ı hayvan gübresi kullandığında havaya karışan zararlı gazlar
hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtiyor.%30’u bu konuda bilgilenmek istiyor
Çiftçilerin % 47’si süratli hasat ve hasat sonrası faaliyetler için basit önlemleri
uyguladığını belirtiyor.
Çiftçilerin %96’sı bozulan toprağın kalitesini arttırmak için çalışma yapılması
gerektiğini belirtirken bunu yaptığını söyleyenlerin oranı sadece %56
Çiftçilerin %62’si daha fazla karışık ekim yaparak tarımsal üretim gelirinin
arttırılabileceğine inanıyor ,%59’u ise bunu uygulayarak gelirini arttırdığını söylüyor.
Çiftçilerin %65’i yerli tohum üretimi ve tohum bankası hakkında bilgi sahibi
olduğunu belirtirken % 25’i bilgi almak istediğini ifade ediyor.
Ankete katılan çiftçilerin %61’i bitkinin kök derinliğini artırarak toprağın su tutma
kapasitesini artırma hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken %22’si bilgi almak
istediğini ifade ediyor
Ankete katılan çiftçilerin sadece %4’ü tamamen hayvansal gübre kullandığını
belirtirken %48’i sadece kimyasal gübre diğer %48’lik bölümü ise Hem Kimyasal
hem de Hayvansal gübre kullandığını ifade etmiştir.
Ankete katılan çiftçilerin % 62’si dönüme 50 kg ve altı gübre kullanırken % 32’si
dönüme 50-100 kg arasında ,%5’i de 100-150 kg arasında gübre kullandığını
belirtmiştir.
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Ankete katılan çiftçilerin %33’ü farklı ürün üretimi için tarım uygulamaları yaptığını
belirtirken ,%24’ü düşünüp uygulamadığını %8’i ise hiç düşünmediğini söylüyor. Bu
soruya çiftçilerin % 35’i bilgi almak istediğini belirterek cevap veriyor.
Ürün değiştiren çiftçilerin % 73’ü İklim değişiminin ürün değiştirmelerini etkilediğini
düşünüyor.
Çiftçilerin % 71’i İklim değişikliğine uyum için önerilen teknolojik tedbirlerin kısa
zamanda uygulanabileceğine inanıyor.
Çiftçilerin % 33’ü iklim değişikliğine uyum için önerilen tedbirlerin üreticiye çok
pahalıya mal olacağını düşünürken ,%35’i bilgim yok ve bilgi almak istiyorum
,%22’si az maliyet getiriyor, %10’u maliyet getirmiyor diyor.
Çiftçilerin %80’i iklim değişikliğine uyum için ürün değiştirmek zorunda kalırsa bunu
yapacağını belirtiyor
Çiftçilerin %72’si iklim değişikliğine uyum için çiftçiye kredi desteği verilmesi
durumunda bu krediyi kullanmayacağını belirtirken %16’sı kullanırım %12’si
kararsızım diye cevap veriyor.
Çiftçilerin %66’sı iklim değişikliğine uyum konusunda kooperatifi veya sulama
birliğince bilgilendirildiğini söylüyor
Çiftçilerin sadece %33’ü iklim değişimine uyum konusunda kendisinin araştırma
yaptığını belirtiyor.
Çiftçilerin %80’i son 5 yılda faaliyet gösterdikleri bölgede sıcaklıkların arttığını
%60’ı yağışların azaldığını belirtiyor
Çiftçilerin % 80’i son 10 yılda tarımsal faaliyet alanlarında zararlıların, hastalıkların
arttığını %71’i yabani otların arttığını
Çiftçilerin sadece %16’sı iklim değişikliğine yönelik olarak alınacak tedbirler
konusunda devletin kendilerini bilgilendirmesinin yeterli olduğunu düşünüyor.

Bu anket sonuçlarında birbirlerine yakın konular birleştirilerek genel bir değerlendirme
yapıldığında aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
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Özet Sonuçlar
İklim Değişimi Farkındalığı
Ankete katılan çiftçilerin çok büyük çoğunluğu (%93) iklim değişiminin tüm dünyada bir
sorun olduğunu ve tarımsal üretimin risk altında olduğunu kabul ediyor
Yağış ve Sıcaklıklar
Ankete katılan çiftçilerin ortalama %70’i son 5 yılda bölgelerinde sıcaklıkların, zararlıların,
hastalıkların, yabani otların arttığını yağışların azaldığını belirtiyor.
İklim Değişimine Adaptasyon
Ankete katılan çiftçilerin % 86’sı değişen iklime uygun ürünlerin ekilmesi ve tohum
çeşitlerinin kullanılması konusuna katılıyor ama bunu sadece %50’si uyguluyor. Doğal
afetlerden dolayı oluşacak zararlara karşı %54’ü Tarım Sigortası yaptırıyor.
Çiftçilerin %72’si iklim değişikliğine uyum için çiftçiye kredi desteği verilmesi durumunda
bu krediyi kullanmayacağını belirtirken %16’sı kullanırım %12’si kararsızım diye cevap
veriyor.
Çiftçilerin %80’i iklim değişikliğine uyum için ürün değiştirebileceğini belirtiyor.
Bilgi ve Yönlendirme Desteği İhtiyacı
Ankete katılan çiftçilerin % 90’ı değişen iklim koşullarına bağlı olarak uygun tohum türü ve
çeşitleri konusunda devlet ve ilgili kuruluşlardan bilgi ve eğitim desteği almak gereğine
inanıyor.Ancak çiftçilerin sadece %10 ‘u bu desteği aldığını söylüyor.
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Çiftçilerin sadece %33’ü iklim değişimine uyum konusunda kendisinin araştırma yaptığını
belirtiyor.
Çiftçilerin sadece %16’sı iklim değişikliğine yönelik olarak alınacak tedbirler konusunda
devletin kendilerini bilgilendirmesinin yeterli olduğunu düşünüyor.
Çiftçilerin % 33’ü iklim değişikliğine uyum için önerilen tedbirlerin üreticiye çok pahalıya
mal olacağını düşünürken ,%35’i bilgim yok ve bilgi almak istiyorum ,%22’si az maliyet
getiriyor, %10’u maliyet getirmiyor diyor.
Suyun Verimli Kullanımı
Ankete katılan çiftçilerin %60’ı bölgelerinde tarımsal sulamada suyun etkin ve tasarruflu
kullanıldığını düşünüyor. Çiftçilerin %71’i de su kaybını en aza indirmek için uygun sulama
yöntemlerini uyguladığını belirtiyor
Ankete katılan çiftçilerin %30 ‘u toprağı nemli tutacak tedbirler
sahibi olduğunu ve uyguladığını belirtiyor.

konusunda yeterli bilgi

Ankete katılan çiftçilerin %61’i bitkinin kök derinliğini artırarak toprağın su tutma
kapasitesini artırma hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtirken %22’si bilgi almak istediğini
ifade ediyor
Toprak Kalitesini Koruma
Çiftçilerin %96’sı bozulan toprağın kalitesini arttırmak için çalışma yapılması gerektiğini
belirtirken bunu yaptığını söyleyenlerin oranı sadece %56
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4. BÖLÜM
Genel Değerlendirme
Anket sonuçları genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda ;
Ankete katılan çiftçilerin eğtğim düzeyi oldukça yüksektir.Üçte ikisi ortaokul,lise üniversite
mezunu olan çiftçilerin sahip olduğu arazi büyülüğü de ortalama 110 dönüm olarak Türkiye
ortalamasının yaklaşık iki katıdır.
Ankete katılan çiftçilerin iklim değişiminin etkilerinin genel olarak farkında
oldukları,bölgelerinde hava sıcaklıklarının , zararlıların arttığı ve yağışların azaldığı
belirlenmiştir.
Çiftçilerin ,iklim değişimine uyum için alınacak önlemler konusunda bilgilerinin yetersiz
olduğu ,bilgilendirilmek istedikleri, uyum için ürün değiştirebilecekleri ancak uyum için
kredi kullanmak istemedikleri, suyu daha verimli kullanma çabası içine girdikleri,toprağın
kalitesini arttırmak istedikleri görülmüştür.
Ankete verilen cevaplarda Çiftçilerin kullandığı gübrenin büyük bölümünün kimyasal özlü
gübre olduğu ve çiftçilerin sadece %4’ünün sadece hayvansal gübre kullandığı ortaya
çıkmıştır. Dekar başına gübre kullanım miktarına bakıldığında çiftçilerin % 62 si dekara 50 kg
dan daha az %32’si 50-100 kg arası gübre kullandığını belirtmiştir.
Anket formlarının işlenmesiyle elde edilen veriler üzerinde çapraz sorgular ile çalışmalar
devam etmekte olup elde edilecek sonuçlara Nihai Raporda yer verilecektir.
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About Preliminary Report :

As Hydropolitics Association, we also study on water resources management under the
1

climate change effects and adaptation measures.
Recently we decided to start a study on climate change effects of Turkish Agriculture sector
taking into consideration that “ NGO’s should act to raise public awareness of the climate
change effects “ in the Adaptation Strategy and Action Plan of Climate Change in Turkey.
Central Association of the Irrigation Cooperatives and Hydropolitics Association started a
joint project on “ Climate Change Awareness in Agricultural Sector and Adaptation
Strategy”
In this project we made a farmers survey with participation more than 200 trained ,welleducated farmers in the Symposium held by Hydropolitics Association and Central
Association of the Irrigation Cooperatives in Antalya on 29 November 2015
We think that a richer set of statistics will be helpful to raise awareness in Agricultural
Sector. Statistical survey analyses have carried out by Applied Research Center of
Hydropolitics Association. Preliminary work results are presented in this report . Prior to
cross statistical analyses completion the results will be published as a Final Report .
I hope that this study, which aims to raising awareness and setting an example to other
projects required in this ﬁeld , will contribute to the development of agricultural sector
adaptation capacity. I would like to thank all irrigation cooperatives for the support they have
provided.
Hoping that
Farmers

that this study will be

beneficial for Turkish Agricultural Sector and

Dursun Yıldız
President
30 March 2016

1 Adaptation: Adapting to the impacts of climate change. In the narrow sense, harmony with/adjustment to
new and changing environments. In the broad sense, reducing the vulnerability level against climate change
and variability that are real or envisaged to occur in natural and human systems; or adjustments that aim to
beneﬁt from its opportunities.
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Farmers are filling survey form in the Symposium -30 November 2016
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CHAPTER 1
Climate Change and Adaptation
Potential risk and necessary adaptation to impacts of the climate change of Turkey

2

According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report of 2007, future
climate change could irreversibly endanger sustainable development especially in the
Mediterranean Basin, where Turkey is also located. Generally speaking, in Turkey, statistical
records show a visible increase in average and minimal air temperatures with particular
3

reference to the southern and southeastern regions .
Therefore climate change impact might be devastated Turkey’s Agriculture, Environment
and Natural Life.
Climate Change Projections for Turkey
There is some substantial climate simulation studies focused on Turkey and its surrounding
region in recent years. Regional climate change simulation based on the IPCC A2 scenario over
Eastern Mediterranean for the last 30 year of the twenty ﬁrst century has been
investigated by Önol and Semazzi (2009) and some of the highlights from this study have
been reported in First National Communication of Turkey on Climate Change (2007). In this
study, the highest seasonal temperature increase for entire Turkey has been reported for the
summer, 4.3 °C. In addition, very distinctive change in future precipitation of winter season
has been noted for the Black Sea region (increase) and the Mediterranean region (decrease) of
Turkey (Önol and Semazzi, 2009). The similar pattern change in precipitation produced
by climate projections has also been reported by Gao and Giorgi (2008). Besides, sensitivity
simulations (Bozkurt and Sen, 2011) have been carried out to understand climatic eﬀects of
surrounding seas of Turkey.
They indicated that warmer summer and autumn sea surface temperatures of the surrounding
seas of Turkey probably enhance the formation of the ﬂ ash ﬂoods and extreme
precipitation events. Also, the signiﬁcant warming trend of summer temperatures during the
last two decades over Turkey has been determined in the model simulation by Önol (2011).

2 The

IPCC established by the United Nations Environment Program (UNEP) and the World The IPCC established by the United
Nations Environment Program (UNEP) and the World Meteorological Organization (WMO) scientifically assesses the current
state in climate change as well as its potential environmental and socio-economic impacts.
3 National Activities of Turkey on Climate Change, Turkish Ministry of Environment and Forestry, Ankara 2010,
p. 3
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The Environmental and Socio-Economical Impact of Global Climate Change in
Turkey4
Some climate change impacts related with agricultural production is given in the Climate
Change and Completed Works Report5 (2008) as follows;
•
•
•
•

•
•

Agricultural production potential may change ( This changing trend may be
downward or upward in different regions different seasons, different crops.
Ecosystems and agricultural productions may be damaged by increasing pests and
diseases
Water resources problems in arid and semi arid zones in Turkey will increase and
irrigation and drinking water demand may be higher than before
Randomly changing characteristics of the climate is the most important negative
pressures on water resources .Mediterranean climate is very sensitive to change with
atmospheric anomalies. It changes randomly and creates long drought
period.Therefore if drought risk increases this may create stronger climate change
effects on agricultural sector.
Arid and semi arid zones may expand ,intensity of summer drought may be stronger
and period of summer drought may be longer. This may lead to stronger deforestation
and erosion
Low level agricultural land and coastal plains may be flooded depending on the sea
level rise

Integrating Climate Change Adaptation into the Agriculture and Food Security Policies
Today, it is already known that the agriculture sector is not only a victim of climate change but
also one of the reasons of this phenomenon. The destructive impacts of climate change on
agriculture should be dealt through the development, food security4, environmental, biodiversity
and sustainability of the ecosystem services.
Adaptation to the impacts of climate change should be one of the primary strategies of
production oriented policies in the agriculture sector in Turkey. For this reason, it is necessary
that the action plans and national and regional development strategies regarding the aforesaid
sector are revised and/or adaptation strategies speciﬁc to the sector are prepared. Indeed,
many current policies which are carried out for the activation of the agricultural structure in
Turkey contain the necessary activities which will support the direct or indirect adaptation to the
impacts of the climate change5.
In order to adapt to the impacts of the climate change on agriculture sector, certain issues such as
notably food security, production, consumption, price, insurance systems, farmer support
and market policies, productivity and competition, drought and desertiﬁcation, conservation of
biodiversity, plant and animal health, production of plant and animal husbandry should be
dealt with together. In addition to this, by the integration of the issues that have been
mentioned above with current legal and institutional arrangements, the strategic plans, various
policies and programs, it is aimed to provide sustainable use of natural resources in

4

İklim Değişikliği ve Yapılan Çalışmalar T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM ‐2008

5

Ibid.
6

agriculture and to create an organized and competitive structure for adapting to the impacts of
climate change.
Agriculture Sector and Food Security
Agriculture in Turkey heavily depends on climatic conditions, the adverse effects of which can
only be minimized by developing hydraulic structures. State Hydraulic Works (DSİ)
contributes to the development of agriculture in which 35% of Turkey’s population is
employed by investing mostly in development of irrigation sector. As the production and
consequently the income of our farmers increases because of irrigation development, there are
further inputs to agro-industries. Because of this, water resources development has a crucial role
to play in the socioeconomic development of Turkey.
As said, climate change will lead to shifts in water cycle and temperatures; and to seasonal
alterations. These changes will inevitably have direct impacts on the agriculture sector that is
directly linked to and controlled by these systems. As a result of changes in temperature and
precipitation patterns, impacted area from agricultural pests will expand and number of
species concerned will increase. Climate change will aﬀect production, production sites and
stockbreeding activities. The volume and frequency of these changes as well as the possibility
of increased occurrence will lead to a higher risk of reduction in agricultural yield. All these are
directly related to food safety.
Impact of climate change on agriculture sector is pivotal for food safety because in Turkey
agriculture is the priority sector for socio-economic reasons and it is where the population’s
food supply mostly comes from. As a result of impacts of climate change, amount of water for
agriculture will diminish, quality of water will decrease, biodiversity and ecosystem services
will be lost, sustainable agricultural production patterns will change, pastures will degrade,
stockbreeding activities will be aﬀected and farmers will ﬁnd themselves incapacitated in
terms of adaptation to climate change; and all these will eventually risk food security.
Climate change in Turkey is expected to lead to increasingly negative impacts on water and soil
resources and rural development that are vital for food production and food safety. For example,
in the Gediz and the Greater Menderes Basins in the Aegean coastline, a 50% reduction in
surface waters is expected towards the end of this century, leading to severe water shortages in
agriculture, settlement areas and industry. Also, as a result of increasing temperatures and
waning water resources in the Mediterranean Region, Tourism sector is expected to be
negatively aﬀected.
These are the long-term impacts of climate change. Turkey is already striving to protect its
vulnerable coastal regions and water resources and trying to adapt its agricultural activities to the
existing climatic conditions
As shown in Table 1 Agricultural sector is considered as one of the most susceptible sector that
will be effected by climate change in Turkey6
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Turkey’s National Climate Change Adaptation Strategy and Action Plan
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There are some objectives and purpose in the Turkey’s National Climate Change Adaptation
Strategy and Action Plan. Some of them related with agricultural sector are given below ;

Objective 5.2. Increasing the awareness of the civil society on the effects of climate change on the
agriculture sector and on the adaptation approaches7
As Turkey’s one of the major objectives, it has been stipulated in the National Climate Change
Strategy Document that “With the aim of ensuring eﬀective coordination activities for adapting to
and combating climate change, to establish a coordination mechanism which
could develop a decision making mechanism based on transparent, participatory and scientiﬁc
7

Turkey’s National Climate Change Adapt ation Strategy and Action Plan
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-analytic studies in line with the governance principle,” and “to adopt a sound information
management system in order to ensure the information ﬂ ow and dissemination within an
integrated system”. This objective applies to all the sectors.
The Meteorological Early Warning System (MEUS) was developed by the General
Directorate of Meteorology in order to identify areas prone to
forest ﬁ re risks and the data
obtained from this system is being shared with the General Directorate of Forestry, aﬃ liated
institution of the Ministry of Forestry and Water Works.
The Ministry of Food, Agriculture and Livestock carries out education and awareness raising
activities targeting farmers on the eﬀects of climate change on agriculture and livelihoods.
Awareness raising and education activities, which are directly related to climate change, are
performed in accordance with the provisions of Regulation on Good Agricultural Practices. In
order to ensure the eﬀective use of water resources; education programs aiming to promote
the adoption of modern irrigation techniques and plant irrigation methods are provided to
farmers. The farmers are also encouraged to be members of cooperatives so as to increase their
knowledge. In the local level, these activities are performed by provincial directorates of
Ministry of Food, Agriculture and Livestock and occasionally, various broadcasting
companies and channels also contribute to the informing and awareness raising campaigns about
the impact of climate change on agricultural sector.
Non-participatory adaptation eﬀ orts to climate change in the agricultural sector shall only
pave the way for an increase in the negative eﬀects experienced by already fragile parties.
Although the awareness raising activities carried out by NGOs in Turkey have increased
recently, the NGOs working in this ﬁeld are not eﬃcient. A great proportion of the NGOs are
involved in mitigation activities whereas those working in the ﬁeld of climate change
adaptation have been active in the ﬁeld of ecosystem services management yet the number of
these NGOs is still insuﬃcient. The important fact is that when it comes to struggling against the
climate change, most of the NGOs perceive the issue from “mitigation” point of view;
therefore they should be informed about the “adaptation”.
Regarding the adaptation, it is stated in the National Climate Change Strategy that in the
mid/long term (1-3 years) “in order to prevent the increase in the amount of sodium and
salinization of the irrigated parts of the earth where the temperature and hence the evaporation
shall increase, projects including measures such as soil cultivation, drainage, irrigation and
mulching must be developed and the farmers must be educated in that sense”.
During the preparation of National Climate Change Adaptation Strategy, especially during the
activities held in the local level (Participatory Vulnerability Analysis held in various cities as
well as the climate arena activity) through the participation of NGOs which are working in the
agricultural sector, the consultation with the stakeholders has been realized eﬃciently.
In National Climate Change Strategy, it is emphasized that i) particularly for the implementation
of TAKEP in the village level, to develop and expand the activities of the irrigation associations
and cooperatives, ii) to raise the awareness of unions and cooperatives and increase their
capacity
in
adaptation
to
climate
change;
iii)
to
inform
the
local
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shareholders in the agricultural sector about the alternative products; iv) to develop projects so
as to take measures against salinization in the irrigated regions where temperature and hence
evaporation shall increase due to climate change and to provide education to farmers in that
sense. Moreover, all the segments of the society must be able to access information on climate
and early warning system.
It is aimed that continuous education shall be provided to NGOs who are members of Provincial
Drought Damage Assessment Commissions, Provincial Crisis Centers and Provincial Drought
Assessment Commissions, associations, cooperatives and local administrators on the impacts of
climate change and adaptation methods.
PURPOSE 3. Sustainable Planning of Water Utilization in Agriculture8
One of the primary sectors which will be mostly aﬀected by the inadequacy in water supply
across the country is agricultural sector. In Turkey, the adaptation precautions about the
impacts of the climate change will only be successful with eﬀective management of water
resources in basin and ﬁeld base within the framework of agricultural production policies. In
order to ameliorate the water management in basin base in agricultural sector, it is important
to develop agricultural support policies, to develop hard infrastructure services (channel
excavation for ﬂoods, alternative water collection mechanisms etc.) to reduce the
transmission losses, to realize consciousness raising activities on water harvesting in the
upper basins and water saving. Eﬀective adaptation to the climate change may be realized
with the help of proper irrigation methods, plantation of durable plant types and varieties,
measures for preventing soil moisture and utilization qualiﬁed water for modern irrigation.
Some of these precautions may reach the solution in short term; however, certain precautions
will be realized for mid and long term. When the agricultural sector is taken into
consideration about the impacts of the climate change, in the short term, it has been aimed
that the institutional eﬀectiveness of certain institutions such as the Ministry of Food,
Agriculture and Livestock, the General Directorate of State Hydraulic Works and the General
Directorate of Meteorology which are the most important actors in water management. In
addition to this, the expectations in mid and long term will be higher policies such as an
eﬀective water code in the base of participant platforms, the integration of adaptation strategy
and higher policies of the agricultural sector within the framework of macroeconomic grown
and macro targets about the climate change.
As of today, 75% of the water amount which is consumed as 46 billion m3 annually is used for
agricultural irrigation purposes. The total of the cultivated areas is 28 million hectares; the
irrigable areas are approximately 25.8 million hectares. In Turkey, it has been envisaged that the
areas of 8.5 million hectares in total which can be irrigated technically and economically
with current water potential will be equipped with irrigation facilities until 2023. The main

8
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purpose of this activity has been determined as decreasing the 75% consumption rate of
irrigation water to 65% with the help of modern irrigation techniques. It has been also planned
that 72 billion m3 water is annually used in agriculture.
Most of the water which is used for irrigation in agriculture is provided from dams and
reservoirs while 35% of it is obtained from ground water resources. However, some of these
projects have not been implemented with eﬃcient consideration on environmental impacts;
they have caused the losses of valuable ecosystems and certain problems such as soil salinity,
leakage and spread of agriculture based chemicals because of over-irrigation.
The peak utilization area of ground water is irrigation activities in agriculture in Turkey. It is
necessary to strengthen the control mechanisms (the control of illegal wells etc.) about the
utilization of ground water in agricultural irrigation in institutional and administrative context.
Today, approximately 60% of the total potential of ground water which is consumed is used for
irrigation and industry.
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CHAPTER II
Irrigation Cooperatives

Turkish Irrigation Cooperatives Central Union (TÜS-KOOPBİR), have been representing 27
Regional Unions established for 2,500 Irrigation Cooperatives covering approximately
800,000 hectares area of 300,000 cooperative members of farmers (together with the families total
population is about 1.800.000). Out of 700,000 hectares, 500,000 hectares have already been
irrigated by groundwater wells while remaining 200,000 hectares have been irrigated by small dams.
95% of these areas have surface irrigation methods as only 5% of them have pressurized irrigation
methods. On the other hand, we also have 160,000 hectares area having groundwater wells but not
having completed electrification units, not having pumps and on - farm irrigation development.
As is known, groundwater resources are strategic and safe resources for the countries because in
groundwater resources there is no need for spending time and money to reserve the water, there is no
evaporation loss, there is no purification cost, and there is almost no possibility for nuclear pollution.
Having semi-arid/arid climate, Turkey needs irrigation so much for agriculture and uses these
strategic resources in certain areas which have limited possibilities
to use surface water. In Turkey, out of 13.7 billion m3 groundwater resources, 12.8 billion m3 is
used for drinking-potable-industry-irrigation needs. 55% of above mentioned 12.8 billion m3
resources (7 billion m3) is used for groundwater well irrigation by the irrigation
cooperatives under TÜS-KOOPBİR.
Therefore, water saving and efficient use of the water in groundwater well sourced irrigations are
crucially important. Recent global climate changes and desertification/drought threats to Turkey
increase the importance of the water efficiency in the groundwater well irrigation
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networks. On the other hand, taking the water from the wells to the surface and conveying it to the farmers’
lands require energy and it is becoming costly day by day for the farmers. It is clear that to use water
saving irrigation methods (center pivot, linear moving, constant
sprinklers, portable sprinklers, drip, etc) will decrease electricity energy costs as well. But, electricity energy
will be still most important input for farmers. Then, the logical way for the cooperatives is to produce their
own energy.

Irrigation cooperatives have played very important role to develop groundwater irrigation effectively since
1970.
It is known 273 622 pcs documented, about 180 000 undocumented groundwater well. In order to
efficiently run these wells irrigation cooperatives undertook a mission. Since the beginning of 1970
Groundwater cooperatives reached 482 275 hectares of irrigated area. This development is seen in the above
graph. This graph demonstrates the importance of cooperatives in agricultural irrigation. 73% of irrigated
land is irrigated with groundwater irrigation cooperatives in our country.
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CHAPTER III

Some Results of the Survey

Hydropoltics Association by contribution of Irrigation cooperative started to project (Climate
Change Awareness and Adaptation of Farmers) in Antalya symposium organized by Irrigation
cooperative between November 29 to December 3, 2015,
This questionnaires distributed in Antalya symposium and were completed by more than 200
irrigation cooperatives manager and members attending the symposium.

Profile of the Survey Participants:
Survey attended by more than 200 farmer, %56 of them graduates from primary and secondary
schools, 44% of participants have mastered and graduated from high school and University. and
%60 of participants do farming from 20 years and more than. The average size of agricultural
land of participant is 110 acres approximately 2 times more than average of Turkey.
Survey Results ;
•
•
•
•

92% of farmers accept that climate change is a problem for world.
93% of the farmers told climate change directly impact on deforestation. Only 54% of
farmers purchased agricultural insurance against natural disasters.
90% of farmers believe to need support and education from government and relevant
agencies in seed varieties according to the climate change.
only 10% of farmers be on support from government and relevant agencies in seed
varieties according to the climate change.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

86% of farmers surveyed agree to cultivation of the product according to the
climate change and use of seed varieties, and it only applies from 50% of
participants.
82% participants have irrigation system in the field.
%60 of farmers believe that use effective and efficient water on the region.
30% of farmers told that have sufficient information on keep damp soil.
71% of farmers believe applying the appropriate irrigation methods to minimize
water loss.
82% of farmers declare doesn't implement the timing and regulation of
planting activities
40% of famers indicate that have knowledge to mix harmful gasses on air when use
animal manure. and 30% say haven't information about in this case.
47% of farmer told that applied simple measures for rapid harvest and post-harvest
activities.
96% of farmers said that need work to improve quality of deteriorating soil in
general and 56% of them said that we did do.
62% of farmers believe that increase income of agricultural product by planting
more mixed. 59 % of farmer believe that by planting more mixed .they can increase
their own income
65% of farmers told that have information about local seed production and seed
bank and 25% of them want to get information.
61% of farmers surveyed told that have information about improving the soil's
water retention capacity by increasing the plant's root depth and 22% of them want
to get information.
Only 4% of the farmers surveyed stated that fully use animal manure , Only 48%
of chemical manure, The other 48% stated that they use both (chemical and animal
manure).
According to survey 62% participant use 50 kg and under 50 kg manure for an acre
32% use 50-100 kg, and 5% use 100-150 kg.
According to survey 33% farmer for the production of different products do
agricultural practices, 24% think but didn't do agriculture practices, 8% say didn't
think about that and 35% want to get information.
73% of farmers that changed product says the climate change is reason to the
product change.
71% of farmers believe will take technical measures for adapt climate change as
soon as possible
33% of the farmers thinking it would be too costly to the producer of the proposed
measures to adapt to climate change, 35% of them say we haven't any idea but we
want to get information,22% said will be get low cost and 10% think doesn't bring
cost.
80% of farmers said they will change own production if adaptation of climate
change forced to change production,
72% of farmers said if given the credit support to adapt climate change would not
use this credit, 16% said we'll use and 12% said we are undecided.
Farmers irrigation cooperatives give information to the farmers 66% says so.
Only 33% of farmers said we did research on adaptation to climate change.
80% of farmers said in last 5 years increase the temperature in area that they
operate, and 60% said decrease precipitation.
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•
•

80% of farmers believe to increase of pets and diseases in agricultural activities in last
10 years and 60% believe to increase of Weeds.
16% farmers think measures to be taken about climate change the inform of
government is sufficient.

16

Summary Results
Climate Change Awareness
The vast majority of participant(93%) accept that climate change is problem of worldwide and
agriculture production is under the risk.
Precipitation and temperatures
70% of farmers said in last 5 years increase the temperature, pets and diseases in area that they
cultivate.
Adaptation to Climate Change
86% of farmers agree to cultivation of the product according to the climate change and use of
seed varieties, and it only applies from 50% of participants.
72% of farmers said if given the credit support to adapt climate change would not use this credit,
16% said we'll use and 12% said we are undecided.
80% of farmers said they will change own production if adaptation of climate change forced to
change production,
Need to information and Routing Support
90% of farmer believe to need support and education from government and relevant agencies in
seed varieties according to the climate change. only 10% of farmers be on support from
government and relevant agencies in seed varieties according to the climate change.16% farmers
think measures to be taken about climate change the inform of government is sufficient.
33% of the farmers thinking it would be too costly to the producer of the proposed measures
to adapt to climate change, 35% of them say we haven't any idea but we want to get
information,22% said will be get low cost and 10% think doesn't bring cost.
Efficient Use of Water
%60 of farmers believe that use effective and efficient water on the region. 71% of farmers
believe applying the appropriate irrigation methods to minimize water loss.
30% of farmers told that have sufficient information on keep damp soil
61% of farmers surveyed told that have information about improving the soil's water retention
capacity by increasing the plant's root depth and 22% of them want to get information.
Protection of Soil Quality
96% of farmer said that need work to improve quality of deteriorating soil. and 56% of them
said that we did do.
17

CHAPTER IV
General Evaluation
Planning on the impacts of climate change and managing risks that arise from these impacts in fact
means supporting farmers in their sustainable economic growth. Strategies developed for adapting
to the impacts of climate change draws more attention to risks and reference to the possible beneﬁts
of climate change is not adequately realized. However in certain sectors
and in the agriculture sector in particular awareness has started to rise lately on the possible
beneﬁts of adapting to climate change.
Public awareness should be raised for promotion of climate friendly consumption patterns through
joint efforts of all sectors of society such as public, private sector, university, and nongovernmental
organizations
When we consider the results of survey in general we can obtain key findings given below;
Farmers attended the survey are highly educated in which about half of them are graduated from
high school and university. The average size of agricultural land of participants is approximately 2
times average of Turkey.
Farmers are aware of impact of climate change on agricultural products in general. They stated that
air temperature is getting higher and precipitation is lower in their own land region.
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Survey results shows that farmers don’t know about the measures against climate change but
they want to know about the adaptation measures, if necessary they can change the crops to
adapt the climate change, moreover they don’t want to use ant credit to adaptation measures.
It is also clear that farmers are in the progress of using water more efficient and want to improve
their own soil quality.
Survey results also shows that farmers mostly use chemical fertilizers. Only 4% of the farmers
use totally organic fertilizers. 62% of the farmers stated that they use fertilizer less than 50 kg
per thousand square meters when 32%of farmers use fertilizers between 50-100 kg per thousand
square meters
Study on survey continue by using compare rules to Cross-Tabulate Results
in Applied Research Center of HPA. Final Report of the survey will be published including all
results with more detailed evaluation in soon.
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“Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today.
Let us begin “

Mother Teresa

“The Future depends on what you do today”

Mahatma Gandhi
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PREFACE
Why does the Middle East need a new Hydro Diplomacy ?
In fact answer of this question is not difficult. But the implementation of a new approach to
solve vital problems have always been very difficult in the Middle East. They have been more
difficult if they are related with water .
In the Middle East , the international water management situation is getting extremely difficult
as the years go by. So it requires an urgent applicable plan that accepted by all neighboring
countries. It also requires basin wide river and soil management commission.
First of all there should be a “shared goal” and “unity of effort” for implementation of the
solution. Solution efforts should firstly consider current and near future tragedy in daily life It
requires a paradigm shift from vision to action anymore. The climate change effect and current
collapsed situation with non-cooperation in the last five years must lead to paradigm shift on
regional hydro diplomacy .
Very new and extremely valuable report titled “Cost of Non-Cooperation on Water Crisis of
Survival in the Middle East” has been published by Stratetic Foresight Group in August 2016.
Executive Director of the Strategic Foresight Group Ilmas Futehally stated in Foreword of the
report that
“In particular, in Iraq and Syria, the institutions of state have collapsed. Social contract between
the state and citizens has broken down. Farms, villages, cities have lost their economic drive.
Millions of people have been forced to migrate either within the region or outside. The failure of
the summer of 2011 to consolidate the elements of the new Middle East led to the refugee crisis
of the summer of 2016, having an impact on Europe. It is logical to argue that the rise of some of
the extremist right wing forces in Europe was thus a result of the refugee crisis which in in turn
was on account of the collapse of government and cooperation in the Levant region”.
Behind the dramatic pictures, and emotional outpouring in various media, are hard facts of the
cost of non-cooperation in the last 5 years. These facts provide evidence of the exact extent of the
loss of crops, reduction in access to water, damage to infrastructure, impact on health and loss
of livelihoods, and other realities of daily life.
These facts should convince governments, civil society, international organisations in the Middle
East and those outside concerned about the region to reflect on the great tragedy that we invited
on ourselves exactly at a time when the region was moving towards cooperation. It is still
possible to reverse the direction of events in the Middle East and move back to the spirit of 2010.
It is indeed essential to build on what was achieved in 2010 to foster cooperation in water, food
and environment so that the region can finally begin its journey from deep crisis to stability and
from stability to an era of peace and prosperity.”
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We as Hydropolitics Academy of Turkey are pointing out that the cost of non cooperative
days have passed without solution on water issues in the Middle East will not only be paid by
regional countries.
Our Hydropolitics Association’s applied research studies also concluded that Euphrates and
Tigris long term natural annual streamflows have been decreased by the effect of climate
change.We aim to present some articles includes our key findings in this report to rise awaranes
on this vital issue.
Therefore, there is no time to vast for not only regional countries but also the global system if
they sincerely want peace in the region.
This regional tragedy has also created multi dimensional problems (such as mass migration) at
a global scale.
It is time to be ready to regional collaboration just on time.
No time to vast for the Middle East ,
The Middle East need a new Hydro Diplomacy with paradigm shift
Hydropolitics Academy
August 2016-Ankara-Turkey
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From being at the age of Cooperation to fall long term Conflict
The situation has been described in the Latest Strategic Foresight Group Report as follows;
During 2009-2010, the spirit of cooperation between Iraq, Jordan, Lebanon, Syria and Turkey,
paved the ground for building what was described by some as “a step towards the Union of the
Middle East, similar to the European Union.” However, during 2011-2016, cooperation gave
way to conflict, a system of states to a system of nonstate armed actors, and co-existence to
migration.
The cost of non-cooperation has been immense. Almost 40 million people in 30 governorates of
Iraq, Jordan, Lebanon, Syria and Turkey are hydro-insecure. More than five million people have
become internally displaced or refugees. In parts of Jordan and Lebanon, refugees outnumber the
local population. Syria, which was most obstinate in refusing cooperation in water and
environment, has experienced the largest devastation and the collapse of its institutions.
Out of 500 public and private hospitals in the country, almost 200 are either out of service,
destroyed or inaccessible. The water availability has fallen from 75 litres per person per day in
2011 to 25 litres in 2016. Crop production has reduced by 60% from 2011 to 2016. Food
inflation has been 400-700% depending on the specific commodity. Not only in Syria but also
across the region, the share of agriculture in GDP has declined by 50%.
Iraq, Lebanon and Syria have experienced significant increase in water and food borne diseases
since 2011. Iraq had cholera outbreak in 2015 and also the return of polio epidemic for the first
time in the 21st century. And away from the front pages, people in Gaza continue to suffer.
This report provides the details of costs incurred by common people across the Middle East due
to lack of cooperation in water, environment and other issues critical for human survival. We
hope that it will encourage debate and make people see reason at the end of the tunnel
Figures taken from the report shows the situation in the region .
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ABSTRACT
UN Secretary-General Ban ki-Mun pointed out extremely important and extraordinary points in his
remark at Opening of the 7th World Water Forum held in Daegu, Gyeongbuk, The Republic of Korea in
12 April 2015. He said that;
“Instead of seeing scarce water as a reason for competition or conflict, we have to treat it as a challenge to
collaborate, a challenge to engage in innovative hydro-diplomacy. In today’s world, we must be more
aware of the risks of water conflict.”It is important to note the emphasis on “collaboration and innovative
hydro-diplomacy” in his remarks
While speaking on the occasion of World Water Day 2013, the Secretary General had also said, “Water
scarcity threatens economic and social gains … And it is a potent fuel for wars and conflict.” Secretary
General Ban Ki-moon’s warnings were reflected in the offcial definition of water security provided by the
United Nations University- IWEH, which says
“The capacity of a population to safeguard sustainable access to adequate quantities of and acceptable
quality water for sustaining livelihoods, human well-being, and socio-economic development, for
ensuring protection against water-borne pollution and water-related disasters, and for preserving
ecosystems in a climate of peace and political stability.”
It is important to note the emphasis on “in a climate of peace and political stability” in this definition.
10
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The concerns of the United Nations are justified as the world faces an era of depleting water resources.
The World Water Development Report of UNESCO, released in March 2015 warns us of serious
depletion of water supplies by 2050, while at the same time, significant increase in demand due to
population growth, economic development and urbanisation, among other factors.
Different effects of climate change are today contributing to even more water scarcity and greater security
risks.It shows us that we need an effective and mutually beneficial solution of water resources-related
problems.
At the global scale, the effective and mutually beneficial solution of water resources-related problems
underlie peace, security and stability. But this can become a reality only if we change our conceptual
approaches to domestic and transboundary water management.
Keywords:Transboundary Water ,New Water Paradigm, Water Conceptional Change,New Hydro
Diplomacy,Traditional Water Cooperation,New Hydropolitcs, Shared vision, Shared goal

1.INTRODUCTION
Throughout history, nations have generally focused on how to share the transboundary river
discharges. New developments force the nations to share cost and benefits of the river on the
basis of river basin.The key issue here has always been and remains to be the development of
new Hydro Diplomacy. If water more often unites than divides people and societies then we can
find the best suitable way to get increasing risk and threat out.
The major task, which the international community is facing today in the field of water
resources, is the transfer of committed obligations into concrete actions that need Shifting
Paradigm from classical cooperation to real collaboration.
1.1.Water Cooperation Term’s Definition and Meaning
Cooperation is defined as “Voluntarily arrangement in which two or more entities engage in a
mutually
beneficial
exchange instead
of competing.
Cooperation
can
happen
where resources adequate for both parties exist or are created by their interaction.” In the
business dictionary1.
As it is indicated in the dictionary “Cooperation can happen where resources adequate for both
parties exist”. If the resources are not adequate and under serious threat like water resources , we
realized that it hasn’t been easy to cooperate especially on international water basins.
There are still some fundamental steps to be taken. Even now it hasn’t been reached a global
consensus on the term to be used to refer to a water source (rivers/lakes/aquifer) that flows

1

http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html
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from one country to another. Transboundary, international, shared are some of the ways that
countries characterise these water bodies. In this case water cooperation effort begins with the
lack of same definitions that can be effective to block further steps.
it is now necessary to be clear about what we mean by cooperation.
In the report [6] it is identified like that “Merely signing treaties for allocation of water
resources between riparian countries is not cooperation. Even signing treaties which go beyond
allocation and provide for exchanges and joint ventures is also not cooperation. For cooperation
to be meaningful, it must be active in an operational way.”
This identification clearly shows that classical cooperation approach is not enough and it needs
redefining the cooperation term
As it is said in the identification “For cooperation to be meaningful, it must be active in an
operational way.”. It is a certainly true an extended explanation of cooperation that means
Active Cooperation.
Infact if a meaningful cooperation is identified as “ active in an operational way” this requires
that more than classical cooperation approach . It is a more meaningful and more goal-oriented
approach which can be identified as collaborative approach .
1.2 Water cooperation mechanisms
Water cooperation needs some mechanisms .There can be found several water cooperation
mechanism in the literature. Some examples of water cooperation mechanisms used in the report
[6] to calculate2 Water Cooperation Quotient3 are given below;
Agreement , Commission , Ministerial Meetings ,Technical Projects , Environmental Protection
& Quality Harmonization, Joint monitoring of Water Flows, Flood Dam, Reservoir
Cooperation, High Political Commitment and/ or Involvement of HOGs , Integration into
Economic Development , Actual Functioning of Mechanism
It is difficult to see all of them even some of them in a cooperation process between riparian
states .Because we can find different kind of cooperation identification needed to put this effort
in force. But even so, it seems that traditional cooperation concept itself is not enough to
strengthen shared water management relations between riparian states.
1.3.What kind of Cooperation?
2

Each cooperative mechanism gets scored under each indicator depending on whether it exhibits the conditions
mentioned.
3
The WCQ is a set of ten indicators that help determine and quantify the extent of collaboration between two or
more countries with shared watercourses.
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In the water sector, the cooperative approach is still too often based only on hydrological and
climatological data, on modeling and engineering, all relying on the application of scientific and
mathematical principles to practical ends[9]. But this doesn’t bring any mutual dependent
relationship and trust. It could be a very preliminary step further for a mutually beneficial way
.Therefore some experts have needed stronger , more beneficial and meaningful terms of
cooperation to support their traditional thesis based on cooperative approach.
These are given below ;
1.
2.
3.
4.
5.

Intensive water cooperation
Improved water cooperation
Active water cooperation
Efficient water cooperation
Meaningful water cooperation

It seems that only cooperation intention didin’t bring satisfactory results and these different kind
of cooperation types are needed for being succesful in cooperation process .
But if we can’t go beyond the traditional cooperative approach as a concept , these new kind of
definitions of cooperation dosen’t help us to improve international water management.
1.4. Traditional “Water Conflict or Cooperation” Approach Ends
Conventional term "Hydro-politics" now should encompass consideration of variety of scale,
new actors, increased interdependency nexus water, energy, food, new geopolitics and new
technology.
The Oxford English Dictionary defines the word ‘cooperation’ as “working or acting together to
the same end” for a common purpose or benefit [9].Unfortunately, this process does not always
take into account a "shared vision" to reach an ultimate goal. Real collaboration requires mutual
dependent relationship and trust.
Conceptualizing conflict and cooperation in a linear fashion is not a solution-oriented approach.
It is very hard to achieve transboundary water cooperation with normative assumptions starting
from existing conflicted water issues. Therefore it needs a new conceptual approach .It may be
productive to focus on the analyses of rapid changing which brought new areas to collaborate
between basin states rather than taking discrete events related to transboundary water
interactions.
We can say that “Traditional “Water Conflict or Cooperation” concept ends with integrated
approach with an emphasis on increased diversity and ﬂexibility is needed. It is because of that
numerous challenges are involved in water management . These various challenges call for
multifaceted, more ﬂexible hydro policy processes.
1.5. Water Cooperation Quotient
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Water Cooperation Quotient Report prepared by Strategic Foresight Group is a very valuable
one[6] .It is aimed to propose how to measure the intensity and operational strength of transboundary cooperation in the water sector.
It is done by constructing Water Cooperation Quotient based on certain parameters. The
parameters are drawn from the experiences of River Basin Organisations which are respected all
over the world for successfully implementing water cooperation arrangements[6].

Figure 1 . Active Water Cooperation and Risk of War [6].
Water Cooperation Quotient can be used to identify gaps in the cooperative mechanisms and
improve the strategies and methods of cooperation.
The Quotient helped me to evaluate the already existing regional cooperation mechanisms that
are not working well.
As shown in Figure 1, the red plotted points are representing the risk of war with at least one
neighbouring country. That means that effort of active water cooperation mechanisms doesn’t
work well or cooperation effort itself doesn’t bring any meaningful relations in the most waterstressed regions of the world.
We need a new paradigm to step further. I believe that it is necessary to begin with a new vision
to criticise past experience gained from all over the world’s transboundary issues.
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This new paradigm and approach are not exist at all and It is badly needed.
2.SHIFTING PARADIGM and CONCEPTIONAL CHANGE
We need to shift the transboundary water management approach from Water Cooperation to
Collaboration to achieve one step ahead to water related goals and security issues as soon as
possible
Concerns over transboundary water "cooperation" has to shift away from absolute water quantity
to applicable benefit sharing collaboration on water supply. If collaboration is
World Scientific News 12 (2015) 70-80
essential in sustainable transboundary water management, a mutually beneficial way can help
built this collaboration in appropriate transboundary river basins.
Most of the developments including climate change and nexus water ,energy,food and ecosystem
showed that a vital need is growing to get innovative approaches to transboundary water
governance. We should develop very innovative approach to transboundary water governance in
various basins of the World.
First of all we should downscale the concepts and principles of international treaties and
regulations on water to a very local level. We should take into account that multilevel
governance considering the balance between them.
İf building trust between the riparian countries is a must .Then we should find a new and
innovative approach and more interdependent relationship apart from classical “cooperation “
approach to built dependable and sustainable trust.
2.1.Building Trust-Basin target approach
Building trust is not only a matter of international relationship. It basically needs of an
engineering approach anymore. First of all it needs to find a effective way to create a unity of
effort for the scale of transboundary basin. It can be called basin target trust building approach.
In this equation ,we should specify that how basin target trust building can be concretely
implemented while adapting to local rules and specificities.
This process could be called as of new innovative hydrodiplomacy. Even if it is not identified
properly yet the new innovative hydro diplomacy concept has already been in process under
the influence of new geopolitics, nexus, new security paradigm and climate change threat .
It is clear that one of the main concerns of the 7th World Water Forum is to move from
identifying solutions to implementing them.We can find some example project that its partners
are bringing concrete solutions and implementation techniques to one of the key challenges of
wate management.
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By new innovative hydro diplomacy we should create more example of how water-related
dialogue,water related goals and security issues can go one step ahead. We should develop a
strong collaborative approach sharing the same goals amongst countries which can establish
strong partnership mechanisms applicable to all sectors and stakeholders. actually serves various
broader purposes, in this case strengthening international cooperation.
2.2.Why must we do that?
The rising demands of a growing world population for food, water, and energy has put an
increasing stress on land use, water resources and ecosystems. Despite considerable progress
over the past ten years, forecasts for natural water cycle variability and extreme weather
conditions show that in the short and medium term endeavors will still suffer from severe
limitations. Therefore water management won't be any easier in future. Therefore, we should
improve the understanding of the impacts of climate change on the hydrological cycle and
develop a better scientific understanding of the land-water-energy-climate nexus.
Under these conditions, water management in many transboundary basins will be more important
than others due to having been highly politicized and a considerable impact on conflict
prevention, regional stability, and environmental peace-making and international governance.
Taking into account the new inherent and external threats to water management, the strategy we
propose, bottom-to-up local level approach with an adaptive new HydroDiplomacy, will pave the way for broader goals in regional and international collaboration
through harnessing cooperation mechanisms, taking local level water related problems for
granted at a minimum.
2.3.Why do we need of Conceptional Change



Classical Cooperative approach is ineffective



Creative process is necessary to built confidence and hydro stability



Water energy food nexus also links crises effects to each sector



Adaptation to Climate change effects is not a single play and needs working together and
unity of effort



Increased interdependency linked local crises to regional and global crises



New Food Geopolitics opened new disputed areas



A high level comprehensive collaboration reduce a tendency towards greater
securitisation
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Collaboration is the bedrock of creative solutions and innovation



We need creative solutions and innovation for moving forward

We must change the nature of international relations in water management from a zero-sum
game based on resource grasps to a platform of mutually beneficial interrelations.
Moving forward requires shared vision, shared goal and unity of effort which means a real
collaborative approach on the basis of new Hydro-diplomacy approach instead of tight classical
cooperative one
Sustainable transboundary water management has been a collaborative issue Therefore We
need a conceptual change from classical cooperation to collaborative approachThat requires
unity of effort, regional economic and political integration, We need a way of cooperation that
strengthens regional integration
2.4. Diversity and Fexibility is needed
Transboundary as well as national water development and management are strongly linked to
sustainable growth and development of the regional peace and stability.
Thus, an integrated approach with an emphasis on increased diversity and ﬂexibility is needed.
New management approaches should be based on regional muttually beneficial principles,
focusing on river basins and aquifer systems together.This requires a holistic management of
surface and groundwater implemented with the entire river basin in mind.
Flexibility is needed in new management approach .It is because of that numerous challenges
are involved, such as continuous changes in people’s demands and values and structural
transformations in society and environment, not to mention climatic anomalies and other
exogenous shifts. These various challenges call for multifaceted, ﬂexible decision-making
processes
Many existing transboundary cooperation arrangements are highly sectoral; the majority address
specific waterworks, water uses and measures to control and regulate water flows, others
pollution or the environment. There is a need to revise these approaches in order to follow
IWRM principles.
Sectoral entities should be actively used as the building blocks of an integrated approach, with
the right mechanisms as well as changes in legislation.
3.AN ADAPTIVE NEW HYDRO-DIPLOMACY, A FURTHER STEP
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Transboundary River Basin Management is not totally differs from general river basin
management in terms of general rules and regulations. Therefore Adaptive Transboundary River
Basin Management could be a key to go one step ahead of this complex prosses.
Adaptive management can more generally be defined as a systematic process for improving
management policies and practices by learning from the outcomes of management strategies that
have already been implemented. Adaptive water management aims to increase the adaptive
capacity of the water system by putting in place both learning processes and the conditions
needed for learning processes to take place. As pointed out by Bormann et al. (1993), “Adaptive
transboundary management is learning to manage by managing to learn.” In this case, learning
encompasses a wide range of processes that span the ecological, economic, and socio-political
domains in the testing of hard and soft approaches (Pahl-Wostl 2002, Gleick 2003).
In this respect, adaptive management emphasizes the importance of the management process
rather than focusing on goals, but without claiming that the process is an end in itself. It
explicitly recognizes that management strategies and even goals may have to be adapted during
the process as new information becomes available, and that the quality of the process, e.g., who
is involved and which kind of information is taken into account, is essential for the outcomes
finally achieved.
As it is explained above transboundary basin management also should emphasize the importance
of the management process and sharing benefits rather than focusing on sharing water
discharge.Therefore we need to be aware of new learnings from the outcomes of management
strategies .We should adapt during the process as new information becomes available and new
development occurs.

Gained experiences have shown that sustainable solution of transboundary water management
issues are not only a matter of cooperation and dialogue between riparian states but also
finding more effective way to collaborate for regional development ,peace and
stability.Therefore belowementioned new approaches could be considered as more effective way
to create shared vision ,shared goal and unity of effort to stimulate collaborative action and
political commitment that will help to deliver benefits in all areas, including collaborative water
management.




A multilevel, inclusive approach for water cooperation: Water resources management issues
must be addressed at the local, national and at appropriate regional and international levels. All
stakeholders, including those in government, international organizations, the private sector, civil
society and academia, should be engaged, paying special attention to the livelihoods of the poor
and most vulnerable people.
Innovative approaches for water cooperation:Mobilizing political will and commitment to
address water issues worldwide remains crucial. Equally important are forward thinking and a
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willingness to consider innovative ways to approach local, regional and international
cooperation.
3.1.Beneﬁts and Costs Sharing Approach
Riparian countries should focus ﬁrst on optimizing the generation of basin-wide beneﬁts, and
secondly on sharing those beneﬁts in a manner that is agreed as fair. The use of water, rather than
the allocation of water itself, provides by far the best scope for identifying mutually beneﬁcial
actions. The perception by all countries that a collaborative basin development and management
plan which maximizes overall beneﬁts is “fair” is essential to motivating and sustaining
collaboration. It is therefore important that consensus over basic entitlements is reached and that
attention is paid to the differential distribution of costs resulting from the use of the water
resources of the entire water body in question. It should be recognized, however, that due to the
limited amount of overall available water in some cases, such decisions sometimes involve very
difﬁcult trade-offs and choices[5].
Payments for beneﬁts (or compensation for costs) can only be made in the context of
collaborative arrangements. Downstream countries can be compensated, for example, for the
creation and operation of additional storage capacity by upstream countries. This basin solidarity
also might entitle upstream countries to share some portion of the downstream beneﬁts that are
generated, and thus share the costs of these practices. It is important, however, to apply a special
approach to those beneﬁts and costs that are not easily quantiﬁable or commensurable. Payment
for ecosystem services (PES) – such as for ﬂood mitigation, regulating run-off and water supply
– is a new and still contested approach. Nonetheless, if implemented well, PES has the potential
to be an environmentally effective, economically efﬁcient and socially equitable tool for IWRM
that can internalize environmental costs, broaden sources of ﬁnance and create incentives for
environmentally friendly investments and behaviour[5].

7.CONCLUSIONS

Gained experiences have shown that there is a lot to do in transboundary surface and
groundwater basin management. Radical change in way of thinking is a must in transboundary
basin management .Therefore what to do first is simply accepting that "It needs more then
cooperation" anymore.
It’s time now to focus on the implementation of already identified tools, technological
advancements, and new approaches (such as many of the great proposals that were presented
during the conference) and evaluate and document what works and what doesn’t.
There is also a need to move from the global analysis (which is very useful to quantify the
problem) to localized and contextualized solutions that involve local partners. One solution
definitely doesn’t fit all. Participants concluded that during the past years there has been positive
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progress in awareness, knowledge and tools development but there is a need to advance on
policy coherence and sectorial planning.
Climate change progressively became a security issue for the countries, leading to a necessary
change of water policies as well as their behavior to transboundary water management. It should
therefore be a priority to promote deeper cooperation, comprehensive collaboration on
transboundary water management in assessing climate change and its impacts on these strategical
water resources.
In fact, classical cooperation approach between co-riparian states wouldn't be enough to manage
the Transboundary Rivers and transboundary aquifers under the effects of climate change as well
as new international relationships and new geopolitics. Besides the Transboundary Rivers, the
proper governance of transboundary aquifers requires particularly high levels of international
collaboration.
Sustainable transboundary water management need greater political and diplomatic engagement
that can't be achieved only classical cooperative approach on water issues.
It requires shared vision, shared goal and unity of effort which means a real collaborative
approach on the basis of new Hydro-diplomacy approach instead of tight classical cooperative
one.
International water issues need more then Cooperation.
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ABSTRACT
The “Arab Spring”—a wave of pro-democracy demonstrations that began in Tunisia in late 2010 and
swept across Libya and Egypt—finally reached Syria in early March 2011 The unrest resulted from a
combination of socio-economic and political problems that had been building for years and that affect
especially Syria’s large rural population. One of the things that preceded the failure of the nation-state of
Syria and the rise of ISIS have been considered the effect of climate change and the mega-drought that
affected that region.
However, four years after the conflict began, it has degenerated into a civil war with more than 200,000
deaths and about 4 million registered refugees. And it has put Syria at the center of nasty geopolitical
struggles.In most evaluations of the Syrian civil war an future, the most neglected analysis is: How water
resources will affect the ongoing civil war and how changing situation will affect hydropolitics relations
between countries after the war.
A far more sustained and thoughtful consideration of Syria’s future, and how the country will be
governed democratically, is needed. There are at least seven scenarios for the future of the country from
Assad victory to ,stalemate, country breaks up ,regional conflict,chaos etc. In details, autonomy in some
regions. confederal, federal,independent all or a bicameral parliament and highly decentralized provincial
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structures, whatsoever the type of New Syrian system will be , there will be transboundary water
issues that are more conflicted and somehow different than it was before.
World Scientific News 13 (2015) 16-31

ISIS has been the most important and powerful actor in the civil war. It has played a very important role
to change the region till now. If current political system of the Syria is changed or fragmented after the
civil war that is likely to be , we can easily say that ISIS has turned the “Middle East Hydro Politics”
upside down. Even if it is not well known right now ,this change will affect future of the regional
stability with climate change effects in near future.
Keywords: ISIS,Hydro-politics, Orontes , Alawie State ,New Syria,New Middle East Map,

1. INTRODUCTION
The Civil War in Syria has become one of the most bloody and geopolitically important events to
come out of the Arab Spring. While the war has become in many ways a sectarian Shi’a-Sunni
battle, in Syria there is a third religious group that has played a pivotal role in the history of that
country: the Alawites.
Syria Civil war is entering into a very interesting situation in coming months. Even if reaching
an agreement seems to be very difficult between parties, the Future of the Syria and Al Assad’s
future could be under discussion between external parties.
Over the course of the Syrian civil war, there has been much speculation as to what the Assad
regime's endgame plan might be.In this context has come the notion of establishing something
along the lines of the “Alawite State” that existed under the French Mandate of Syria . A
hypothetical Alawite State would be based along the northwestern Mediterranean coastline,
including the traditional homeland of the rural mountains. Further, the port cities of Latakia,
whose population is still predominantly Sunni, and Tartous would be included, being vital
economic assets[20].
The Alawite region became a part of Syria as a by product of the notorious secret 1916 SykesPicot Agreement between France and Britain. It was placed under the French mandate after the
end of World War I.
Alawite cooperation with French authorities culminated on July 1, 1922 when Alawite territory
became an independent state. The new state had low taxation and a sizeable French subsidy.This
independence did not last long. Although Latakia lost its autonomous status in December 1936,
the province continued to benefit from a “special administrative and financial regime.”When war
broke out in 1939, a new generation of Alawites proved more flexible in cooperating with Syrian
nationalists, most of whom were Sunni urban elites.

24

World Scientific News 13 (2015) 16-31

Figure 1. Situation in Iraq 28 July 2015

After the war, Syria obtained independence in 1946, but entered into a period of political
instability, unrest, and experimentation with pan-Arab connections to Egypt.Once they
recognized that their future lay within independent Syria, Alawites started to play an active role
in two key institutions: the armed forces and political parties. About 15 percent of Syrians are
Alawites, as is Assad.
1.1 Fragmentation potential
There is still a lot of uncertainties to make a robust projection about the future of the region. For
instance, whether the Alawites who do want to secure an autonomous Alawite enclave or state
can succeed largely depends on how divided the rebels remain after Assad’s fall.
A Syrian professor says Iran hopes to fragment Syria and create an Alawite state to maintain
power in the region. Syrian Professor Murhaf Jouejati, a member of the faculty at the National
Defense University in Washington D.C said that[23].
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“We were not talking about the fragmentation of the country before,” Jouejati said. “However,
the debate on the fragmentation of Syria is more serious than ever because the crisis in the
country has become more sectarianized.
“We, Syrians, are against the division of the country which could lead to the establishment of an
Alawite state.”
There are numerous pressures- including social divisions among Sunnis (urban, tribal and so
forth), ideological divides and personal power struggles among the rebel battalions, internal
displacement owing to climate change and the civil war, and the issue of Kurdish autonomy.
Climate change mentioned above will not only be effective on divisions among Sunnis, but also
be effective on water resources most of them are transboundary and conflicted . These
transboundary waters affected by climate change will be one of the most important actors that
will shape of the future of the Syria as well as the region. This also means that regional hydropolitics will affect new establishments in the region and will be drastically affected by the new
shape of the Syrian political system.
2.WATER POTENTIAL IN SYRIA
2.1. Hydrology
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Figure 2. Rainfall in Syria
Syria, with an area of about 185,180 km and a total population of 21.13 million, has five agro- 2
10 ecological zones depending on rainfall. Humid zones are located in the west, along the
Mediterranean coast (Fig. 1). Arid and semiarid zones are located in the east, north, and south.
There is a large seasonal variation in water resource availability.
The annual rainfall in Syria decreases from about 900 mm at the coast to about 60 mm in the
eastern parts (Fig.2). More than 60% of the country receives less than 250 mm/year, which
makes the country water scarce. About 1300 mm/year in the western parts and reaches 3000
mm/year in the eastern and south- of Syria. Renewable and available water resources were
estimated using all publicly available data on surface and groundwater[4].Fig 2 shows that the
rainiest part of the country is now under governmental control part.
2.2. Surface waters

Figure 3. Hydrological basins in Syria
Syria can be divided into seven main water basins: Khabour, Barada and Awaj, Al-Yarmouk,
Orontes, Dajleh and Euphrates and Aleppo, Desert, and the Coastal Basin, each of which has its
own geological, meteorological, hydrological, and demographic characteristics (Fig. 3).
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Figure4. Main River Systems in Syria
For these basins, Syria has 21 main rivers, 12 of which are shared with other countries in the
region and some of them are now seasonal streams[4].
But the main river systems in Syria can be considered as Euphrates with Khabur and Orontes as
shown in Fig. 4. Distribution of agricultural land can be seen in Fig. 5.

Figure 5. Distribution of agricultural land in Syria .
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Syria has made treaties with its neighbors, Lebanon, Jordan, Iraq, and Turkey to ease managing
shared water resources in the region. For the Euphrates River, shared between Turkey, Syria,
and Iraq, Turkey agreed to release at least 500 m3 /s to Syria. Syria will use only 42%, while the
rest is released to Iraq [4].Two agreements were made with Lebanon. The first in 1994
concerned the Orontes River. The agreement states that Lebanon can use an annual amount of 80
MCM during years when the average river flow is more or equal to 400 MCM/ year and
otherwise 20%.
The second agreement in 2002 was in the Al-Kabir Al-Janubi River with an average annual flow
of 150 MCM. The agreement divided the water into 60% for Syria and 40% for Lebanon
regardless of hydrological circumstances[5]. The total annual amount that enters Syria, according
to these agreements, can thus be assumed to be 320 + 90 = 410 MCM.
2.3.Groundwater
The MoI estimated average annual spring flow at about 1350 MCM and the total annual amount
of renewable groundwater at about 4811 MCM, which includes almost all springs and legal
wills. For groundwater flow, on the other hand, about 1200 16 and 130 MCM annually enter
Syria from Turkey and Lebanon, respectively. However, also about 90 and 250 MCM annually
leave Syria to Jordan and the Occupied Lands, respectively[6].

3.THE CIVIL WAR AND ITS DEVELOPMENT
When we looked at the civil war and its development direction in Syria and Iraq, we can see that
reaching regional stability will take time. But when the current chaos and civil war settle
down it is highly probable that we will see a new political map of the region.It can be called the
New Middle East . In this case the main and skillfull “international actor’s name” of this
“progress” is “ISIS”.
ISIS was formed in April 2013, growing out of al-Qaeda in Iraq (AQI).It has since been
disavowed by al-Qaeda, but has become one of the main jihadist groups fighting government
forces in Syria and Iraq.Its precise size is unclear, but it is thought to include thousands of
fighters, including many foreign jihadists.Prof Peter Neumann of King's College London
estimates that about 80% of Western fighters in Syria have joined the group.IS claims to have
fighters from the UK, France, Germany and other European countries, as well as the US, the
Arab world and the Caucasus.
Unlike other rebel groups in Syria, IS is seen to be working towards an Islamic emirate that
straddles Syria and Iraq.The group has seen considerable military success. In March 2013, it took
over the Syrian city of Raqqa - the first provincial capital to fall under rebel control[19].
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The group has gained a reputation for brutal rule in the areas that it controls. However, it was its
conquest of Mosul and Musul Dam in June 2014 threatening floods with death and
destruction that sent shockwaves around the world.

How much territory does IS control?

In September 2014, the director of the US National Counterterrorism Center said IS controlled
much of the Tigris-Euphrates river basin - an area similar in size to the United Kingdom,.Seven
30

months later, the US military declared that IS had lost about a quarter of its territory in Iraq, but
that its area of influence in Syria remained largely unchanged, with losses in some areas offset
by gains in others.In fact in reality, IS militants exercise complete control over only a small part
of that territory, which includes cities and towns, main roads, oil fields and military facilities.
They enjoy freedom of movement in the largely uninhabited areas outside what the Institute for
the Study of War calls "control zones", but they would struggle to defend them.
Similarly, it is not entirely clear how many people are living under full or partial IS control
across Syria and Iraq. In March 2015, the president of the International Committee of the Red
Cross puts the figure at more than 10 million.
The territorial gains this summer by the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) in both showed
that a new Middle East political map is coming true even if some experts have opposite
idea.American bombing helped to turn back some of its recent gains in northern Iraq, but no one
claims that ISIS has been defeated.
3.1.Regional Instability caused by ISIS
ISIS can be seen as an outgrowth of the new Middle East map. The root cause of this regionwide crisis is the failure of state authorities to be able to control their borders and their territories,
to provide services to their populations and, ultimately, to forge a common political identity that
could be the basis of the political community.
This collapse of normal state authority has not only occurred in large swathes of Syria and Iraq;
it is also occurring in Lebanon, Yemen, Libya and perhaps even in parts of Egypt. In the absence
of central government control, local forces emerge, based on sectarian, ethnic, tribal and regional
identities, to fill the gap. The Kurdish Regional Government in Iraq, Hezbollah in Lebanon, the
Huthi movement in Yemen and the various sectarian militias in Syria and Iraq are, in their
different ways, similar manifestations of the failure of centralized governance in these countries.
Some experts say that ISIS is extremely well organized and disciplined. One of its great
strengths at the propaganda level is that it is not the client of a foreign power [19].
3.2. How ISIS has turned the “Middle East Hydro Politics” upside down ?
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Figure 6. ISIS activity and control lands in the Euphrates and Tigris River Basin.
ISIS fighters have launched large amount of Syrian land as shown in Fig.1 as of July 28 2015 .
As it is seen in the figure, the land under government control is surrounded in the western part
of the country. ISIS has been controlling the most of the Euphrates and Tigris River basin as
shown in Fig.6.
4. NEW MIDDLE EAST
4.1.Could an Alawite State be Established
It is not easy to say that yes. If reduce support of Russia and Iran, Assad may be lost Damascus,
Al Assad for destruction of the civil war in 2011, started in establishing an Alawi state on the
Mediterranean Coast. And was made a great humanitarian and military buildup in the region. In
fact, as shown in Fig 1. This land has been already an Alawi state in terms of the majority of the
ethnic population.
If Free Syrian Army conquered to Damascus, secular Sunnis and some Christians can come to
this region and some of them can migrate to Lebanon.
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If Russia and Iran don’t give essential support for Assad to keep Damascus, but they will give a
huge support to keep Nusayris. Because the region is in the hand of Assad’s vital for Moscow
and Tehran.Russia, for the Mediterranean Sea and Tehran for continued connection with
Hizbullah wants to remain region in the hands of Assad.
Some experts claim, “Assad is guaranteeing the future Alawite state with a 60,000-strong
militia.” The Popular Defense Units have been set up not only in the Mediterranean belt, but in
other regions, too. Those units are not made up solely of Alawites. The units are dominated by
Sunnis in Sunni areas and by Alawites in Alawite areas. In Damascus and Hama, for instance,
their majority is Sunni. It is vice versa in Latakia and Tarsus. Young people have assumed duty
at checkpoints in their hometowns. Those in Damascus are more professional and take part in
military operations alongside the army [1].
The most critical question here is that : Do the Alawites want an Alawite state? An Alawite
from the region gave this answer[22]:
- “The Alawites in Latakia, Tartus and Banias are absolutely against living by themselves. The
Alawites who fled from Aleppo to Latakia remember their Sunni neighbors with gratitude. But if
the jihadist Salafists come to power, the Alawites and the Christians will retreat to the coast as a
last resort.

Figure 7. River basins in the land mostly controlled by governmental forces.

In fact the biggest fear of the Alawites is that they could be completely purged. Thus, the
Latakia-Tartus-Banias belt could be considered the last way out of annihilation.It is obvious that
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we cannot understand the civil war raging in Syria without understanding the Alawites
community that became the most important power bloc in Syria after the 1970s.
The current situation map and development of the civil war show us former Syria regime can
only reborn in the Eastern Mediterranean coasts of the country that has enough rainfall ,rivers
and agricultural lands.(Fig.5,Fig.7).
The war has had little impact on life in Latakia and Tartus. Despite the tight control, daily life
remains vibrant and the cafes are packed in the evenings. The bodies of more than 20,000 people
have arrived in the region, but this is how things stand on the ground
4.2.What next?
But the most important question here is that “What next” ?. It seems that if an international
strong agreement hasn’t been reached under the guarantıe of Russia and Iran ,Al Assad can’t be
comfortable in this state for a long time of period.
Primarily opposition group will battle for Damascus and for that reason Assad will be relaxed for
a period. On the other hand, the already fragile peace in Lebanon, after the great waves of
immigration coming from Syria, which is completely transformed into a new phase of civil war.
In summary, the Syrian-Iraqi civil war, the Middle East has already turned into a regional civil
war situation.
Middle East regional civil war in this new stage can spread the next 10 years to structurally.
That in itself risks includes, Israel will enter a long period of time to relieve.
If Russia and Iran would not support Assad , Assad will be drawn from Damascus , War comes
to an end like this? But in this case the second phase of the war starts in Syria.
In fact the efforts to build an Alawi state will no doubt be supported by Iranian proxies and
Alawi militias, who would have interests in the establishment of such a state. However, a retreat
to an Alawi stronghold would represent a failure of the regime, and Assad has made it clear that
he will live or die in Damascus[3].
Many analysts have argued that the Syrian regime has been setting the stage for a retreat to
Syria’s coastal mountains, the traditional homeland of President Bashar al-Assad’s Alawi sect,
and that sooner or later Assad will abandon Damascus for the coast[3,15].
If a new map of the Middle East will come true in this way ,this will totally change the Hydropolitics of the region.
4.3.Last Situation and Future
The situation in mid-2015 shows roughly who controlled which parts of Syria. The government
dominated in the Alawite, Shi’a, Christian, Druze, and mixed Sunni areas in the west, with the
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rebels holding much of the corridor along the Euphrates River and areas in the southwest of the
country. The Kurds are defending the land in the north that has already been a zone in this
area. At this point, a stalemate is very likely. The two sides are not strong enough to control all
or even most of the country. If either side makes significant gains, the other is likely to be
reinforced from abroad[22].
In February 2015, U.S. defense, intelligence officials assessed that the conflict was “trending in
the Asad regime’s favor,” but predicted that pro-Asad forces would “continue to struggle and be
unable to decisively defeat the opposition in 2015.” [17].
Nevertheless, by mid-2015, U.S. defense officials were acknowledging rebels’ subsequent gains,
describing pro-Asad forces as “much weakened,” and discussing the possibility that Asad could
cede large areas of the country by withdrawing forces from some regions.
Some observers have argued that regime losses in confrontations with IS forces and with other
opposition forces are creating public pressure on the government to improve military
performance and leadership or to negotiate.
President Obama said in February 2015 that, in his view, “The Syrian civil war will only end
when there is an inclusive political transition and a government that serves Syrians of all
ethnicities and religions.” Formulation suggests that the current conflict could persist or evolve
in response to any negotiated settlement seeking to replace the current Asad-led government with
a government of national unity or other inclusive formulation.
But a big threshold here is the new election of Presidency in USA. If the democrats are not
continuing in the power, expectations and projections will be different and the formula might be
changed drastically.
Rand Cooperation Report[18] says that “Syria’s civil war is about whether Bashar al-Assad will
continue to lead Syria’s government, but the war increas- ingly reflects broader sectarian
undercurrents that divide the country and the region. This is a central pathology of the Syrian
conflict. It will impede its resolution”.
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Figure8. Physical Map of Iraq and Syria
According to Al Monitor [22] western officials see the equation as follows:
“Russia and Iran are providing full support for the regime, and Moscow may raise its support
after the events of Ukraine. There are no indicators that Tehran’s policy will change. The regime
is regaining control over areas in the Damascus countryside and is linking them with the coast.
It is also increasing its grip on Damascus and closing the supply corridors from Lebanon. The
military opposition is divided on the north between moderates and Islamists and between
Islamists and jihadists and between the northern and southern fronts. The political opposition is
facing challenges. The terrorist threat in northern Syria is rising, while it is limited in the south,
and there are indicators that it is expanding in the Golan Heights.”
5.CONCLUSIONS
Conflict in Syria enters its fourth year with high uncertainty regarding the circumstances on the
ground, potential outcomes, and long-term consequences that need continual comprehensive
analysis in many respects.
The conflict seems to be an existential struggle for all concerned, so not even the fall of Assad
will bring an end to the violence. As of 2015, more than 4 million of the Syrian population is
living as refugees, which will exacerbate existing sectarian tensions in neighboring countries that
is very much important for future international relationship.
Uncertainty is unavoidable in the region and there is much that we do not know to make a
stronger prediction Even if there is a long term international coalition strategy about the region
,it is not certain what will happen next in short . We may describe the situation as event-driven.
It has changed dramatically during the past four years and is likely to continue to change. These
continuing changes and instability could bring a disaster with the climate change effects in
foreseeable future .Therefore stability in soon will be vital not only the countries but also
whole region including Eastern Mediterranean.
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But on the other hand ,instability in Syria is a platform for allowing all players to have their
chance at furthering their agenda.Therefore It is not easy to predict future of Syria .
Some experts say “The most likely scenario is a continuing armed conflict lasting many
years.”But in the end , The outcome could result in a more traditional single power ruling Syria,
a hybrid of the current array of players, or a regional free-for-all.
According to some experts the Syria conflict could easily last another decade.If the longer the
war goes on in Syria , the more likely country breaks up will happen.
Whichever scenario came true we should be aware of that civil war has already turned the “Iraq
,Syria and Regional Hydro Politics” upside down. This changing will also be effective for
future of the region. It is still effected on the lack of the international relations between riparian.
If currently disintegrated political system is changed like federation, confederation or
independent states in Syria , this new state not only will be influenced from existing water
resources but also it will change the hydropolitics of the region. For instance, if there will be an
independent Alawi state in mostly governmental controlled land, this new state will be an
upstream country with it’s only river of Orontes as controversial to the Syrian’s downstream
situation in the past.(Fig.8).
We should be aware of that Syria’s problem is not as simple as Assad’s presence in power;
removing his regime would not by itself harmonize the interests embedded in the country’s
patchwork quilt of ethnic and sectarian identities. Syria may be unique, but the problems of
governing a multi-ethnic country are not A far more sustained and thoughtful consideration of
Syria’s future, and how the country will be governed democratically, is needed.But Confederal,
federal,independent all or a bicameral parliament and highly decentralized provincial structures,
whatsoever the type of New Syrian System will be , there will be transboundary water issues
that is more confused than before .
Undoubtedly, global warming and climate change will only exacerbate the Middle East’s water
problem. UN studies project that, by 2025, seven additional Middle Eastern states (Egypt,
Ethiopia, Iran, Libya, Morocco, Oman and Syria) will be added to the existing 11 nations already
experiencing water shortages (Algeria, Bahrain, Israel/Palestine, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi
Arabia, Somalia, Tunisia, United Arab Emirates and Yemen).
These dynamics formed the background for the warning issued, in the not-so-distant past, by UN
Secretary-General Boutros Boutros-Ghali to the effect that the next wars in the region will be
over water.
Hydropolitics gives great cause for concern for the future of the region. But the picture need not
be so dire and bleak. They say that “desperation is sometimes as powerful an inspirer as genius.”
In fact, collective dependence on scarce water resources represents a great opportunity for the
region to work collectively toward the establishment of a regional cooperative regime – to begin
with, through schemes of cooperation on the regulation of water usage, water sanitation and
water management.
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Water is not priority issue in the current civil war situation for the time being. The first things to
be done is to stop the war and to avoid the civil war’s worst situation in the region. But when
tidel waves of the civil war lessen in short or long term, the sustainable peace and stability of
the region will mostly be depend on new hydropolitics.
New Hydropolitics’ footsteps in the Middle East.
The Hydropolitics will be more explosive issue in the Middle East in the near future .Water is
prone to become a highly politicized issue with the new political systems or long term instability
.It seems highly unlikely that , political stability of the region cannot be accomplished in soon.
Therefore, different from 1915 it is obvious that water will play a more important role than oil in
redesigning and stabilization of the region.
Over the next decade, the region is sure to experience great changes, not only political, but also
hydropolitical,climatological,environmental.
IS fighters control most of the upper areas of the Tigris and Euphrates rivers, which flow from
Turkey in the north to the Gulf in the south. All of Iraq and a large part of Syria rely on these
rivers for food, water and industry. This is itself a considerable change in domestic hydro
policies in Iraq. Civil war period has been a long term lack of improvement of water
management system in Iraq as well as Syria. This period also represents the lack of trust
building in Hydropolitics Relations between riparian countries.
In addition to this we will see that future uncerainity and
will play more important role in the future of the Region.

drastically changing hydropolitics

Contrary to some news and analyses, we think that IS’ attempts to control certain water
resources would somehow change current water policies an water managamnt , but wouldn’t
lead to a water crisis in the region.But in the long run, ISIS and other anti governmental forces
began to change the hydropolitics and create a new water equation of the region. In fact ,
looking at the current situation and possible political future alternatives , we could say that the
hydropolitics of the region has already been turned upside down.
It is so much important for the region because of that “no peace without water, no water
without peace” in the Middle East
1
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ABSTRACT
Over the last decade, numerous studies have appeared in books and journals addressing the climate
change impacts on water quantity and quality of the Euphrates and Tigris River Basins .When one
focused to these studies it can be seen that several studies link the Syrian uprising and subsequent
outbreak of civil war to the drought. it also seems that when the current civil war is over , the most
important need will be implementation of a basin wide sustainable water management policy. Therefore
this requires more cmprehensive studies on current situation and future threats of the basin.
Some of the researches have stated in their recently published articles that “, a severe drought occurred
by human-induced climate change and a mass migration of drought-affected farmers fled to Syria’s,then
the influx of migrants exacerbated unemployment and inequality in the cities, contributing to civic unrest
over a nonresponsive government”.Most researchers agree that climate change contributed to the drought
in Syria and civil unrest crisis.
Recent studies have also noted that there has been an natural declining trend in Tigris and Euphrates
Streamflows That means that changes in flow are more closely related to natural diplomacy features than
with human interventions in Tigris and Euphrates Basins.
All this abovementioned results are alarming invitations to all riparian states in the Middle East to
create a new hydro diplomacy .
Keywords: Middle East water, Climate change, drought, water shortage, transboundary rivers. Tigris and
Euphrates
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World Scientific News 47(2) (2016) 279-297
INTRODUCTION
Experience gained in the past indicated that result oriented transboundary rivers collaboration
need more than some tight cooperation activities. In other words ,increasing threats on water
including climate change force 21 Century Hydro Diplomacy paradigm different than that of
cold war era in the 20 th Century.
Despite the great size of the Middle East, there are only three rivers that can be classified as large
by world standards-the Nile, the Euphrates, and the Tigris. The watersheds of both the Euphrates
and the Tigris are situated within the Middle East, predominantly in the countries of Turkey,
Syria, and Iraq
The Tigris and Euphrates Rivers are the most important surface water resource for Turkey,
Syria and Iraq . They are also important essential to life, socioeconomic development, and
political stability in the Middle East.
Historically, development was limited to the semi-arid and arid zones of the lower reaches of the
Tigris and Euphrates. The valleys of the two rivers encompass the northern portion of the famous
"Fertile Crescent," the birthplace of the Mesopotamian civilizations. Owing to salt accumulation,
waterlogging, and poor management of the canal system, the irrigated lands were progressively
abandoned and the old civilizations declined
Experience gained in the past indicated that result oriented transboundary river management
policies need stronger innovative approach than some tight cooperation activities . In other
words , increased threats on water including climate change force 21 Century Hydro
Diplomacy paradigm to be different than that of cold war era in the 20 th Century.

Figure 1 . The Tigris and Euphrates Basin
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WATER POTENTIAL OF EUPHRATES-TIGRIS BASIN
The Euphrates-Tigris basin is by far the most important transboundary watercourse in Turkey,
because 56 km3/y originating from Turkey represents about 4/5th of the total domestic
transboundary water potential (Bilen 1996).
WATER POTENTIAL OF EUPHRATES-TIGRIS BASIN
The Euphrates-Tigris basin is by far the most important transboundary watercourse in Turkey,
because 56 km3/y originating from Turkey represents about 4/5th of the total domestic
transboundary water potential (Bilen 1996).
The average water potential of Euphrates is around 32 km3/y, that of Tigris around 24 km3 /y in
Turkey, the upstream country of both rivers, including tributaries flowing directly to
downstream countries (Baran et al., 1995). (Fig.1). The total water potential of Euphrates is in
the order of 37 km3 /y, when 4 km3 /y contributed by Syria and 1 km3 /y from Iraq is added
(there is virtually no contribution from Saudi Arabia); that of Tigris is in the order of 57 km3 /y,
where 10 km3 /y from Iran and 23 km3 /y from Iraq are added, neglecting the very small
contribution from Syria; excluding Karkeh and Karun in Iran (Öziş, et al., 1997). Thus, for the
entire Mesopotamian basin of Euphrates-Tigris, the total water potential is in the order of 94
km3 /y.
In various publications dealing with the middle-eastern water conflict, the figures for the total
water potential of Euphrates varied from 29 to 37 km3 /y, those of Tigris from 42 to 58 km3 /y.
The differences between 37 and 29 km3 /y, thus up to 8 km3 /y for Euphrates on one hand,
between 58 and 42 km3 /y, up to 16 km3 /y for Tigris on the other hand, were due to classified
observations, lack of information, data bias and disinformation. These discrepancies should
definitely be clarified and the accurate long-term water potential of the Euphrates-Tigris basin
has to be determined, by contribution of all parties involved, before entering the discussions on
any water allocation agreement. This corresponds basically to the first stage of the “three-stage
plan” proposed by Turkey to her neighbors since 1980’s, related to the development of the
Euphrates-Tigris water and land resources.
The flows of the Tigris and Euphrates in Iraq are largely dependent on the discharges in Turkey.
Much of the discharge of the Tigris results from the melting snow accumulated during the winter
in Turkey. However, winter rains, which are common in late winter and early spring, falling on a
ripe snowpack in the highlands, can greatly augment the flow of the main stream and its
tributaries, giving rise to the violent floods for which the Tigris is notorious. The period of
greatest discharge for the Tigris system as a whole is from March through May and accounts for
53% of the mean annual flow. The highest mean monthly discharge takes place during April.
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Minimum flow conditions are experienced from August through October and make up 7% of the
annual discharge.
The total flow of the Euphrates is not as great as that of the Tigris, although the river regimes are
similar. It, too, rises in the highlands of Turkey and is fed by melting snows, to an even greater
extent than the Tigris, but it lacks the major tributaries which the Tigris has. In Iraq, the period of
maximum flow on the Euphrates is shorter and later than that of the Tigris and is usually
confined to the months of April and May. Discharge during the two months accounts for 42% of
the annual total. Minimum flows occur from August through October and contribute only 8.5%
of the total discharge. The mean annual runoff of the Euphrates is 35.2 x 109 m³ at its confluence
with the Tigris (Shahin 1989; Beaumont et al. 1988).
These mean values, however, conceal the fluctuations in discharge that can occur from year to
year, for it must be remembered that both floods and drought are themselves of variable
magnitude.
DEVELOPMENT OF EUPHRATES-TIGRIS RIVER
The development of the Lower Euphrates in Turkey, within the context of G.A.P., together with
Western and Central Tigris, serve as the driving force of the socio-economic development of the
region. Hence, Turkey will regulate the flows for flood control, irrigation and/or energy
production, as well as certain urban and industrial water supply schemes. About 1.8 million
hectares of agricultural land will be irrigated in the context of G.A.P., two-thirds in Lower
Euphrates and one third in Western and Central Tigris. 18 hydroelectric power plants with 20
TWh/y in Lower Euphrates, 12 plants with 8 TWh/y in Western and Central Tigris in Turkey are
anticipated. Outside the scope of the G.A.P., 22 dams and 30 hydroelectric schemes with 9
TWh/y are planned on Eastern Tigris tributaries in Turkey. Keban -Karakaya - Atatürk - Birecik
- Karkamış Dams and power plants form a continuous series of reservoirs on the Euphrates main
river, down to the border with Syria. Among the major dams of the Upper Tigris, the Kralkızı,
Dicle and Batman Dams are in operation.
DEVELOPMENT IN SYRI AND IRAQ
Three dams are located on the mainstream Euphrates in Syria; these are Teshreen with the
maximal reservoir level reaching the Turkish border; At-Thawra (Tabqa) as the key dam for
irrigation, energy production and urban water supply to Aleppo; Al-Baath to regulate the
discharge of the former dam. Turkey’s proposal to set up jointly a high dam (Yusufpaşa) using
the head of Teshreen Dam in Syria and Karkamış Dam in Turkey, which will be more beneficial
to both countries, has not been received favorably by her downstream neighbour. Three dams for
irrigation (Saab, Taaf, Shuhey) are located on Khabur and two tributaries in Syria, originating as
Cirçip & Zerkan and Çağçağ tributaries of Euphrates in Turkey (Kolars & Mitchel 1991;
Karadamur & Hadid 1992;Bilen 1996).
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Syria anticipates to irrigate 800,000 ha of land; however various factors, especially the soil
quality appears to limit it to 300,000-400,000 ha. The application of the second stage of the
“three-stage-plan” proposed by Turkey would have clarified this critical issue. Turkey’s
proposal to heighten and shift the location of the Cizre Dam towards the end of the TurkishSyrian border formed by Tigris, in order to divert part of Tigris waters to supplement Syria’s
irrigation needs in Khabur region, has also not been received favorably by her neighbor.
Hadithia Dam is located upstream of the Hit stream-gaging station on Euphrates in Iraq;
followed by Ramadi weir, Habbaniyah off-stream reservoir, Hindiyah and Nassiriyah weirs near
Kerbela, all supplying irrigation systems (Hadithi 1978; Bilen 1996; Altınbilek 2004). No
significant water scheme is apparently possible nor anticipated on the ephemeral dry creeks at
the south-west regions of the Lower Euphrates in Saudi Arabia.
The hydroelectric potential of the upper stretches of certain eastern tributaries of Tigris in Iran
could eventually be harnessed by high-head diversion plants, diverted either by weirs or partly
regulated by dams. There is no accurate information about such hydroelectric schemes;
however, their operation might not cause serious problems, as long as the diverted discharges
flow back to the same basin. Mossul (formerly Saddam) Dam, Fattah and Samarra weirs are
located on the main River Tigris in Iraq. On eastern tributaries of Tigris in Iraq are located, some
equipped with power plants, Bekme Dam on Greater Zap, Dokan and Dibbis Dams on Lesser
Zap, Derbendikhan and Hamreen Dams, Adheim and Diyala weirs on Diyala; south of Baghdad
on Lower Tigris in Iraq are located Kut, Dibban and Gharraf weirs; all supplying irrigation
systems (Yussif 1983; Bilen 1996).
The Thartar closed basin in northwestern Iraq is used to store excess flood waters of Tigris; it is
also linked with Euphrates, and might be used among other options, to transfer water from Tigris
to Euphrates for irrigation along its banks (Kolars & Michell 1991; Beaumont 1992). The link
between the two canals can better be directly established, bypassing the turbid waters of the
Thartar Lake and avoiding excessive evaporation losses. Between Euphrates and Tigris in Iraq a
long canal, called also the “Third river”, was built to provide an efficient collection of the
drainage systems. In this context, the marshlands of the Shatt-al-arab’s delta have been
significantly reduced; thus, environmental concerns of the “environmentalists”, that the dams in
Turkey cause significant reduction of the Shatt-al-arab marshlands, is substantially lacking
evidence.
HYDRAULIC CIVILIZATION
The term "hydraulic civilization" has been used to describe societies similar to those in the
alluvial lowlands of Iraq, which required large scale management of water supplies by the
bureaucracies of central governments for widespread agriculture to be feasible.
Although the agricultural recovery of the Tigris-Euphrates lowlands began during the late
nineteenth century, with the rehabilitation of a number of the ancient canals, it was not until the
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early part of the twentieth century that the first modern river-control work, the Al-Hindiyah
barrage (1909-1913) was constructed on the Euphrates. Its original function was to divert water
into the Al-Hillah channel, which was running dry, but later, following reconstruction in the
1920s, it was also used to supply other canals. Between the two world wars, considerable
attention was given to the Euphrates canal system, and many new channels were constructed and
new control works established. Development on the Tigris tended to come later. The building of
the Al-Kut barrage began in 1934 but was not completed until 1943, while on the Diyala, a
tributary of the Tigris, a weir was constructed in 1927-1928 to replace a temporary earth dam
that had to be rebuilt each year following the winter flood. The weir allowed six canals to be
supplied with water throughout the year.
Following the Second World War, river-control schemes tended to concentrate on the problems
of flood control. Two of the earliest projects, completed in the mid-1950s, were situated towards
the upper part of the alluvial valley. The Samarra barrage was constructed on the Tigris River
with the objective of diverting flood waters into the Tharthar depression to provide a storage
capacity of 30 x 109 m³. A similar scheme was also built on the Euphrates, where harthar
depression to the Al-Ramadi barrage diverted flood waters into the Habbaniyah reservoir and the
Abu Dibis depression. It had been hoped that stored water from these two projects might be used
for irrigation during the summer months, but it was discovered that the very large evaporation
losses, together with the dissolution of salts from the soils of the depressions, seriously
diminished water quality and rendered it unsuitable for irrigation purposes. In conjunction with
the barrages on the main streams themselves, two major dams were constructed on tributaries of
the Tigris. The Dukan dam, with a reservoir storage capacity of 6.3 x 109 m³, was completed on
the Lesser Zab River in 1959, while further south, on the Diyala River, the Darbandikhan dam,
with 3.25 x 109 m³ of storage, was opened in 1961.
Before Turkey began building large dams on the Euphrates, the river's average annual flow at the
Turkish-Syrian border was about 30 x 109 m³. To this, a further 1.8 x 109 m³ is added in Syria
from the Khabur River (Beaumont 1988).
LONG TERM DECLINING TREND IN THE EUPHRATES RIVER
Recent studies key findings on reasons of negative trend in the Euphrates Flow
When we do a comprehensive literature survey on the Euphrates flow’s variation flowing to
Syria and Iraq by the years , we can see belowementioned key findings in some articles ,books
and reports;




“Since Turkish and Syrian dams came into operation in the 1970s, the flow into Iraq has
dropped dramatically – from 700 m3/s to the current level of 260 m3 /s.” This is according
to the agreements regulating the flow between Turkey and Syria (1987), and between
Syria and Iraq (1990), respectively (Shamout, at all 2015. )
” A comparison of the hydrographs in Figure 9 illustrates the alarming fact that the
river has lost 40–45 per cent of its flow since the early 1970s, when most of the major
dam infrastructure was established. This drop is a result of the huge storage facilities
that have been built along the river.” (Shamout, at all 2015)
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“The natural ﬂow regime of the Euphrates has changed entirely over the last 40 years,
mostly due to human interventions, as exempliﬁed by the water development
programmes along the upper Euphrates (ESCWA-2013 the Euphrates River Basin
Chapter 1 P.58).
The annual reduction of the flow of the River Euphrates was 0.245 km3 /year was 0.1335
km3 /year . The reduction of flow in the Tigris River is less than that of the River
Euphrates by 0.1115 km3 /year. This is due to the fact that there are many dams
constructed on the River Euphrates within Syria and Turkey (Al Ansari ,Knutsson
2011,Al Ansari 2013)
With the construction of many dams in Turkey and Syria, the quantities of water that
enter Iraq have decreased, and with the execution of an ambitious water management
plan for Turkey (GAP), the quantities of water will decrease more and more (Al Bomola,
Ahmed Hussein. 2012).

IS WATER REGULATION NECESSERY IN THE EUPHRATES RIVER?
The flow in the Euphrates River depends on snow-melt in the highlands of Turkey. Thus, the
flow is highly seasonal, with high precipitation of snow during the winter resulting in peak flow
in the river during the spring.
The availability of water through Euphrates River is not coinciding with irrigation requirements
of the river basin in terms quantity and time.The peak river flow occurs in April and May due to
the combined action of snow melt and rainfall, while the low season flow occurs during the
period from July to December. The lowest flows occur in August and September when water is
most needed to irrigate the land for winter crops (Fletcher, 2007).
For this reason, all riparian states have decieded to increase water storage capacities by building
new dams, water diversion projects, and reservoirs, which use their storage water for irrigation
and electrical power production .
Euphrates River has almost a yearly regular regime, characterized by two months of high
discharge, which are the months of April and May, with maximum floods occurring between
mid-April and early May under the combined effect of melting snow and rains .The river flow
during just these two months is approximately 42% of the total annual flow (Kolars, 1994). This
period is followed by eight dry months from July to February, and the flow in the river is
decreasing after June reaching its minimum values around September to October. It is also worth
to note that the annual flow of Euphrates varies considerably from year to year.
Negative trend in the Mean Annual Euphrates Flow (ESCWA-2013)
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Iventory of Shared Water Resources in Western Asia is a very comprehensive recent study
including a Euphrates River Basin Chapter. In this chapter ,Decrease in mean annual flow of the
Euphrates at the Syrian-Turkish border (Jarablus ) and Reasons of the negative trend were
explained as follows;

Figure 2. Mean annual discharge anomaly time series of the Euphrates River (1937-2010) (ESCWA
2013)







“ Figure 2 shows a statistically signiﬁcant negative trend for the period of record (19372010) on the Euphrates at Jarablus indicating a decrease in mean annual discharge.
Before 1973, the mean annual ﬂow of the Euphrates at the Syrian-Turkish border
(Jarablus) was around 30 BCM, but this ﬁgure dropped to 25.1 BCM after 1974 and fell
to 22.8 BCM after 1990 . This is most likely due to climate variability and more frequent
drought periods, and the construction of large dams in Turkey as part of the Southeastern
Anatolia Project (GAP).
The construction of a series of dams in Syria and downstream Iraq since the 1960s has
further impacted ﬂow volumes due to regulation and increased evaporation losses.Even
though a signiﬁcant long-term trend could only be detected at Jarablus, all stations show
lower mean annual ﬂow volumes after 1973, most likely due to stream regulation through
water abstractions and storage .
The Euphrates River Basin Chapter of The INVENTORY UN –ESCWA-2013 says
that “The natural ﬂow regime of the Euphrates has changed entirely over the last 40
years, mostly due to human interventions, as exempliﬁed by the water development
programmes along the upper Euphrates. However, not all changes are negative as
regulation of the Euphrates can protect downstream countries from destructive
ﬂoods and droughts, provided that reservoir water is released”
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Increased regulation of the naturally snow-melt-driven ﬂow regime of the Euphrates
resulted in less pronounced seasonal ﬂow variation (1973 to 1998)
Inventory says “The maximum storage capacity of the major dams and reservoirs (>144
BCM) on the Euphrates exceeds” .But as of 2015 ,Euphrates river has the total dam
reservoir capacity in Turkey is 88.24 km3 and it’s only 35,3 km3 is active storage
capacity.
Inventory says “The natural ﬂow regime of the Euphrates has changed entirely over the
last 40 years, mostly due to human interventions” Large Storage Dam Construction has
changed the natural ﬂow regime of the Euphrates .But in the same chapter it is accepted
that the flow regime must have been changed because of needed Euphrates flow
regulation . It is said that” However, not all changes are negative as regulation of the
Euphrates can protect downstream countries from destructive water ﬂoods and droughts,
provided that reservoir water is released”
As it is indicated in the Inventory, Flow regulation is necessery in the Euphrates River .
It is clear that upper part of the euphrates river is the most suitable ( climatogically,and
topoghraphically) region to be regulated the flow with smaller reservoir surface area
and less evaporation as well as high storage capacity .
The reason of the Regulating Seasonal Variability of the Euphrates River is described as
follows in the Inventory; “The seasonal variability of the Euphrates is not suitable to
meet crop needs. Water for winter crops is most needed during the low-ﬂow season in
September and October. The ﬂood season with frequent inundations in spring puts the
harvest at risk. Engineering works have therefore prioritized Euphrates stream-ﬂow
regulation in order to provide irrigation water in the low-ﬂow season.”
The Euphrates river ﬂow regime before 1973 can be considered near natural as there was
limited water regulation in the runoff-generating area in Turkey.

The construction and operation of the Keban Dam in Turkey in 1974 and the Tabqa Dam in
Syria in 1975 led to a shift in the Euphrates ﬂow regime. The water discharged during the highﬂow period from March to July was mainly stored to ﬁll the reservoirs and released later.
Therefore it is beter to say that Euphrates flows is not restricted but regulated for all riparian
countries use . By this regulation of the naturally snow-melt-driven ﬂow regime of the Euphrates
resulted in more steady regulated flow .
For instance ;If we compare with the mean monthly flow regime before and after regulation we
can see that releasing mean monthly flow at the Jerablus( Turkey –Syria border ) is higher and
steady in the period of 1974-1998 . In details, the flow measured at the Jerablus in the mounths
of June ,July,August ,September,October,November, December,January February, is higher then
the period of unregulated flow between 1938-1973.
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In addition that the mean monthly flow measured at the Jerablus shows that flow is only 3
months lower then unregulated period .These months are March,April and May that measured
at Jerablus about 1000 m3/s as mean monthly discharge
CHANGES IN THE HYDRO-CLIMATE OF THE TIGRIS AND EUPHRATES BASIN.
Some of the publications stated a substantial changes in the hydro-climate of the Tigris and
Euphrates Basin. Hydro-climatic effects of future climate change in the Euphrates–Tigris Basin
are investigated by Bozkurt and Sen ( Bozkurt and Sen 2013).They obtained a broad agreement
amongst the simulations in terms of the winter precipitation decrease in the highlands and
northern parts and increase in the southern parts of the Tigris and Euphrates Basin. They also
found a statistically signiﬁcant declines (25– Syria Iraq 55%) for the annual surface runoff of the
main headwaters area( Bozkurt and Sen 2013).
Bozkurt and Sen concluded that projected annual surface runoff changes in all simulations
suggest that the territories of Turkey and Syria within the basin are most vulnerable to climate
change as they will experience signiﬁcant decreases in the annual surface runoff.
It is highly probable that this trend will increase the challenges associated with the management
of dam reservoirs and hydropower plants in the Upper Tigris and Euphrates basin.Bozkurt and
Sen stated that the territory of Turkey will likely experience more adverse direct effects of the
climate change compared to the territories of the other countries in the basin. The annual surface
runoff is projected to decrease by 26– 57% in the territory of Turkey by the end of the present
century. Because much of the headwaters are located in this territory, all other countries in the
basin are expected to feel the stress for the diminishing waters during the twenty ﬁrst century
The most likely adverse impact of the climate change in the Euphrates–Tigris Basin will be the
decreased water availability.
SYRIAN CIVIL WAR AND WATER AND CLIMATE CHANGE RELATED FACTORS
Gleick, P. H (2014). stated that “ The Syrian conﬂict that began in 2012 has many roots,
including long-standing political, religious, and social ideological disputes; economic
dislocations from both global and regional factors; and worsening environmental conditions”. He
argued that key environmental factors include both direct and indirect consequences of water
shortages, ineffective watershed management, and the impacts of climate variability and change
on regional hydrology.
Gleick also (2014). pointed out that severe multiyear drought contributed to the displacement of
large populations from rural to urban centers , increased unemployment—with subsequent
effects on political stability.
It seems that drought, water and agricultural management, and climatic conditions are factors in
the syrian conflict and all these water-related factors are likely to produce even greater risks of
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local and regional political instability.In order to reduce water insecurity in the region there is
an urgent need to declare a political will for collaboration on transboundary water issues. Even
if current limited political relation wont help to improve cooperation on water issues, this can
draw attention to the issues and create an awaranes on the political agenda to be ready for
emergency.
In the current civil war, some analysts have argued that factors related to drought, including
agricultural failure,watershortages,and water mismanagement, have played an important role in
contributing to the deterioration of social structures and spurring violence (Femia and Werrell
2013; FAO2012; Mhanna2013).
Some analysts have also argued that water withdrawals upstream by Turkey for its own
agricultural production in the southern Anatolia region, and broader changes in regional
hydrology have further contributed to a reduction in surface ﬂows inside of Syria . All of these
factors added to growing economic and political uncertainty. For instance Martin Hoerling, one
of the study authors, stated, ‘‘The magnitude and frequency of the drying that has occurred is too
great to be explained by natural variability alone’’ (NOAA 2013).
Fond (2016)from Circle of Blue mentioned about some studies concluded some relations
between Syrian uprising that began in 2011 and severe drought. Fond stated that in March 2015,
a study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences laid out an argument
for a climate-conflict link in Syria. This study found that precipitation during the winter months,
when Syria receives most of its rainfall, was a third less in 2007 than the century-long average.
The study also noted that the entire Fertile Crescent region (Traditionally the area between
Tigris and Euphrates Rivers has been defined by scienticst as Fertile Crescent) in the eastern
Mediterranean has seen a 13 percent reduction in winter rainfall since 1931 as shown in Figure 3
(Fond 2016). The boxes represents multi year droughts ,which are defined as three or more
consecutive years when precipitation is belowe the century long avarage.
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Figure 3 .Long term precipitation trend in the Fertile Crescent (Fond 2016).

Temperature has shown a long term increasing trend in the Fertile Crescent .Every year from
1994 through 2009 was warmer than the century-long avarage for the region (Figure 4).

Figure 4 .Long term temperature trend in the Fertile Crescent (Fond 2016).
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Another study published recently in the Journal of Geophysical Research: Atmospheres found
that the 15-year period between 1998 and 2012 was likely the driest in the last 900 years in the
region of the eastern Mediterranean that encompasses Syria (Fond 2016).
Kelley at all ( 2015) also stated obviously that “There is evidence that the 2007−2010 drought
contributed to the conflict in Syria “ He argued the drought had a catalytic effect, contributing to
political unrest. Kelley et all(2015) estimates of the number of people internally displaced by the
drought are as high as 1.5 million (IRIN 2009, Solh 2010, Massoud 2014). Most migrated to the
peripheries of Syria’s cities and the influx of an estimated 1.2–1.5 million Iraqi refugees between
2003 and 2007, many of whom arrived toward the tail end of this time frame at the beginning of
the drought and remained in Syria (UNHC 2010).
Kelley et all (2015) stated that “By 2010, internally displaced persons (IDPs) and Iraqi refugees
made up roughly 20% of Syria’s urban population. The total urban population of Syria in 2002
was 8.9 million but, by the end of 2010, had grown to 13.8 million, a more than 50% increase in
only 8 years, a far greater rate than for the Syrian population as a whole(US 2014). The
population shock to Syria’s urban areas further increased the strain on its resources (Erian 2011).
Most of the researchers agree the drought in Syria and it’s contrubution of the
displacement of large populations from rural to urban centers.This can take an evidence to asses
the role of transboundary water managementin the region.
PREDICTION OF FUTURE CLIMATE CHANGE IMPACT ON WATER.
Smiatek et al. analysed the potential effects of climate change on water availability in the region
using regional climate models (2013). The analyses focused on differences in annual spring
discharge between second half of the 20th Century climate and climate until 2050 . The results
showed potentially serious reductions in water availability from increased evapotranspiration
demand and decreased precipitation (Gleick, 2014).
The relative change in mean discharge for the climate ensemble showed a decrease during the
peak ﬂow from March to May of up to 220% in the period 2021–50 and almost 250% in the
period 2069–98, compared to the past climatic mean. Decreases of this magnitude would have
dramatic effects on local water availability. A broader climate assessment for theTigris–
Euphrates River basins evaluated the hydrologic impacts of climate changes (Bozkurt and Lutﬁ
Sen 2013).
All simulations resulted in higher temperatures and variable precipitation changes .In all the
simulations, decreases in snowfall due to higher temperatures were noted, consistent with many
other studies of the impacts of climate change on mountain hydrology. Statistically signiﬁcant
reductions of 25%–55% in annual surface runoff from the headwaters regions of the Euphrates–
Tigris watersheds were seen in all simulations. Bozkurt and Sen noted that these runoff changes
‘‘suggest that the territories of Turkey and Syria within the basin are most vulnerable to climate

53

change as they will experience signiﬁcant decreases in the annual surface runoff. (Bozkurt and
Lutﬁ Sen 2013, p. 149).
HOW TO REDUCE CLIMATE AND WATER-RELATED CONFLICT RISKS
Reducing the risks of water-related conﬂicts requires reducing the pressures on water
resources.Local economies and employment heavily depends on agricultural production .
Climate change and growing demands will make it progressively more difﬁcult to reach
agreements over time. As a further complication, few international water agreements include
mechanisms for addressing changing social, economic, or climatic conditions.
The region firstly needs social and economical stability which is not likely to be seen in near
future.But there should be something during this transition period to stability like creating
awareness and if possible establishing some technical joint study committees. A new
hydropolitics approach is also needed to improve present situation using gained experinces.
Negotiations over the allocation of theTigris and Euphrates Rivers, for example, could include
adjustable allocations strategies,response strategies for extreme events such as droughts and
ﬂoods, amendment and review procedures in the event of disputes, and joint management
institutions (Cooley and Gleick 2011).
Water in the Middle East is a complex issue that needs much more attention anymote .For
instance Jessica(2009) is one of experts pointed out a new orientation in the geopolitical studies
of water in the Middle East. Rather than continuing focus on the international dimension of water
conflict in the region, which has received extensive attention in the literature, there is a need for
more examination of political dynamics surrounding water use within the countries of the region.

PAST PRESENT AND FUTURE OF THE MIDDLE EAST TRANSBOUNDARY ISSUES
It is unfortunate that there have been no inclusive agreements over exactly how the water is to
be managed between riparian state. Previous negotiations haven’t led to significant steps
forward to define and implement a framework for technical cooperation.
Turkey being the upper riparian has developed it’s water potential in South Eastern Anatolian
Project without any meaningful basin shared agreement.
At present, Syria and Iraq are suffering from serious security and social problems. It is also clear
that thousands of people and farmers are suffering from water shortage problems and threat is
increasing. Half of the Syria populationa has already immigrated .
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Figure 5 . Tigris and Euphrates Rivers Basins

Climate change forced water-related factors are likely to produce even greater risks of local
and regional political instability especially if the region has limited political cooperation on
water issues(Figure 5). This case has been mentioned in some of the most recent publication.
For instance one of them (Kelley at all. 2015) indicate that “There is evidence that the
2007−2010 drought contributed to the conflict in Syria. It was the worst drought in the
instrumental record, causing widespread crop failure and a mass migration of farming families
to urban centers. Century-long observed trends in precipitation, temperature, and sea-level
pressure, supported by climate model results, strongly suggest that anthropogenic forcing has
increased the probability of severe and persistent droughts in this region, and made the
occurrence of a 3-year drought as severe as that of 2007−2010 2 to 3 times more likely than by
natural variability alone. We conclude that human influences on the climate system are
implicated in the current Syrian conflict”.
Gleick stated in his article ( Glieck 2014) that “In the current civil war, some analysts have
argued that factors related to drought, including agricultural failure, watershortages and water
mismanagement have played an important role in contributing to the deterioration of social
structures and spurring violence (Femia and Werrell 2013; FAO2012; Mhanna2013).
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In the article(Glieck 2014 a) Gleick also stated that “Water withdrawals upstream by Turkey for
its own agricultural production in thesouthern Anatolia region, and broader changes in regional
hydrology have further contributed to a reduction in surface ﬂows inside of Syria . All of these
factors added to growing economic and political uncertainty. The early warnings were
prescient: some ofthe earliest political unrest began around the town of Dara’a, which saw a
particularly large inﬂux of farmers and young unemployed men displaced off their lands by crop
failures.”
Gleick (2014 b) stated that Water use and the construction of large water infrastructure upstream
by Turkey have also decreased surface water supplies flowing into Syria (see Figure 6).He also
stated that “there is evidence that climate changes are already beginning to influence droughts in
the area by reducing winter rainfall and increasing evapotranspiration”( Gleick 2014 b)

Figure 6 Discharge of the Euphrates River measured at Jarablus, Syria from the mid-1930s to around
2010. Red lines show the decadal averages. The long-term linear trend is also shown. Data from the
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia, 2013. (Gleick 2014 b)

Saleeby(2012), argued that ‘‘the regime’s failure to put in place economic measures to alleviate
the effects of drought was a critical driver in propelling such massive mobilizations of dissent.’’
Gleick(Glieck 2014) concluded that “Severe multiyear drought beginning in the mid-2000s,
combined with inefﬁcient and often unmodernized irrigation systems and water abstractions by
other parties in the eastern Mediterranean, including especially Syria, contributed to the
displacement of large populations from rural to urban centers, food insecurity for more than a
million people, and increased unemployment—with subsequent effects on political stability”
Because of Syria and Iraq are too much involved in civil war , water shortage problems, lack of
water management since last 5 years growing climate change threats are not of prime
importance now .
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But it is obvious that sooner or later, both countries will try to get their water requirements.
Turkey is not seriously concerned to negotiate with Syria and Iraq and it might continue to
negotiate to avoid any negative criticism from international community and it will lose nothing
by agreeing to meet. Turkey will take the advantage of the present weak status of Syria and Iraq
and continue to control the water of the Euphrates and Tigris Rivers according to its plans. All
predictions models suggest that future water resources of the area are gloomier.
This implies that the conflict between the riparian countries must be solved as soon as possible
and replaced by cooperation to overcome the problem. This can be achieved by a strong and
influential mediator that can bring all the parties to the negotiation table. In the negotiations
other maters can be discussed like the possibility of Syria and Iraq supplying Turkey with gas
and oil in reduced prices. This can be an incentive for Turkey to cooperate. In addition, all
countries (Turkey, Syria and Iraq) should set a long term strategic plan for the management of
their water resources. This plan may be based on the “Natural Resources Interdependency
Approach” that is based on unity of effort to regional development and interdependency on
water ,food energy security.
All simulations resulted in higher temperatures and evaporative demand in the basins, with the
greatest increases in the highland areas, where precipitation is greatest. Precipitation changes
were variable, with decreases inthe northern portions of the watersheds and increases in the
southern portions. In all the simulations, decreases in snowfall due to higher temperatures were
noted, consistent with many other studies of the impacts of climate change on mountain
hydrology. Statistically signiﬁcant reductions of 25%–55% in annual surface runoff from the
headwaters regions of the Euphrates Tigris watersheds were seen in all simulations, along with a
shift in the timing of runoff.
The authors noted that these runoff changes ‘‘suggest that the territories of Turkey and Syria
within the basin are most vulnerable to climate change as they will experience signiﬁcant
decreases in the annual surface runoff. Eventually, however, the downstream countries,
especially Iraq, may suffer more as they rely primarily on the water released by the upstream
countries’’ (Bozkurt and Lutﬁ Sen 2013, p. 149).
CONCLUSIONS
The Tigris and Euphrates Rivers are the most important surface water resource for Turkey,
Syria and Iraq . They are also important essential to life, socioeconomic development, and
political stability in the Middle East.Even the rivers are so much important , these states haven’t
reached yet a multileteral agreement to these transboundary rivers management. Tigris and
Euphrates rivers are the %31 total water potential of Turkey and also vitally important for Syria
and Iraq .
Therefore Turkey and Syria began to develope Euphrates in the mid’s of 1970’s. Turkey began
to develope Tigris River late 199’s. These development projects are not only important for
Turkey but also necesserry to Syria and Iraq’s water regulation need for agricultural production.
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Because of riparian states hadn’t reached to an agreement before construction of the projects
these projects created high tension and conflicts between riparian states.
After modern exploitation projects the river’s flow system has changed from a snow-melt
system to a regulated-flow system. But in some articles, it is stated that “the alarming fact that
the river has lost 40–45 per cent of its flow since the early 1970s, when most of the major dam
infrastructure was established. This drop is a result of the huge storage facilities that have been
built along the river.”
In fact the alarming fact in the region is not regulating the flow ( not losting 45 % of the flow) .
but climate change effects on water resources and droughts that has influenced the civil unrest
in Syria. It is estimated that by 2016, millions of Syrians had lost their livelihoods, with
hundreds of thousands migrating to cities and other countries.
Several studies link the Syrian uprising and subsequent outbreak of civil war to this drought and
how poorly it was managed. And weather extremes add to the challenges. In 2012 Baghdad
suffered its worstrecorded foods in 30 years, and Damascus was paralysed by snowstorms in
December 2013. The winter of 2014/15 has brought torrential rain and fooding to both Turkey
and Syria.
Regional studies conducted by the Turkish Water Foundation suggests that by 2020 the river
flow in Turkey will have dropped by 15–20 per cent compared with ‘normal levels’ established
in the second half of the 20th century. A fall in precipitation has already been recorded at
weather stations across the Euphrates basin. One result is that the Euphrates tributaries inTurkey
and Syria now contribute much less to the main river flow than in the past, with their total
contribution having gradually dropped since 1930’s.
Experience gained in the past indicated that we are in need of a new innovative Hydropolitics
approach. Increased different and stronger threats on transboundary water resources
including climate change force a new Hydro Diplomacy paradigm.
For instance;previous negotiations couldn’t reach any satisfactory basin management
agreement.At present Syria and Iraq are involved civil unrest crisis and water shortages is not of
prime importance now till they reach the stability. But in the long run they will meet their water
problems. Turkey should be seriously concerned to this situation and never think to be taken
the advantage of the present weak status of Syria and Iraq.Opposite to this approach Turkey
should make some preperation to emergency management plan of the Euphrates and Tigris
Rivers. Turkey has implemented a training study for engineers and technicians from Iraq for
efficient irrigation water management last year.
Turkey should have known that if a water related conflict occurs in the region this certainelly
will create instability and Turkey will seriously be influenced from this unstable situation .
Turkey gained bed enough experience about the border security and regional instability till
now.Therefore each riparian state has no luxary to create water management conflict under the
effect of climate change and svereal threats increasing.Opposite to this they should have more
responsibility to open the closed doors to improve cooperation.
New hydropolitical and commercial matters can be discussed like the possibility of Syria and
Iraq supplying Turkey with gas and oil in reduced prices. This can be an incentive for Turkey to
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cooperate in joint water project.Energy security and Food Security of the States can be taken into
account with an innovative approach. For instance all new or old riparian states should be ready
to set a new water management strategic plan based on the “Resources Dependence Theory”.
Because the recent studies showed that changes in flow are more closely related to natural
features than with human interventions in Tigris and Euphrates basins.This is an clear warning
and alert invitation to all riparian states to set up an innovative hydro diplomacy in soon.
This alarming fact was argued and confirmed in the recently published articles including the
ESCWA Inventory that had already showed diminishing in flow in the ‘natural period’ before
dam constructions.Some other studies including made by Hydropolitics Academy showed that
the diminishing trend has been continued till now and likely to be the same trend in future.
We as the Hydropolitics Academy aim to study to improve understanding of the real situation on
water related issues in the Middle East for regional peace and stability.This article is a part of
the study and also offers some independent support for recent studies concluding that climate
change has had a significant influence on the present situation in the Region and will influence
the future of the region.
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Abstract—
Sustainable water management in transboundary river basins have gained more
importancy related with climate change induced uncertainty that have increased since
last 30 years. It is obvious that beside of water shortage, uncertainty also can create
more tension between neighbouring countries in near future. Because the current status
of governance of transboundary basins shows that 60% of transboundary basins do not
have any agreements. One can also see that 80% of existing agreements are bilateral
.Beside of this situation many agreements don’t provide for regular data-sharing/
notification.
They
also
don’t
establish
water
allocation&benefit-sharing
criteria/processes. They don’t contain dispute prevention/settlement rules and don’t
apply to entire river basin / aquifer system, etc. It seems that a new generation of
literature will have somehow different hydropolitics definition to cover the new security
concept that is differenet than that of cold war era security.This will influence the hydro
diplomacy concepts in international relationships in the 21 st Century. In an attempt to
help to clarify a new hydro politics concept, the article proposes an analyticaltransdisciplinary approach to Hydro Politics Research. But this study does not attempt
to have the final say or an exact definition on new hydropolitics concept. The philosphy
behind this study is try to identify the hydropolitcs in connection with new world order
and new security concept of 21st Century. In this Century Climate change related
Water, Energy, Food, Environment security and their interrelations will play more
important role for national and regional security issues.
Index Terms— Analytical Approach, Improved Hydropolitics, New Hydropolitics, New
Water Diplomacy, Paradigm Shift, Transdisciplinary Research
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1 Introduction
There has been little advancement in the development of applicable and effective
frameworks for realistic international water cooperation during last 60 years. But the
world population lives in transboundary river basins has increased and reached
approximately 45% of the total population during this period. Growing threats and the
reality of global change calls for “Innovative Hydro Diplomacy” The new terms of
hydro politics like improved hydro politics, innovative hydro politics, upgrade hydro
politics, anthropocentric hydro politics [12] in the recent studies can be considered as a
need of a paradigm shift to a new hydropolitics approach. UN General Assembly call for
‘preliminary studies on the legal problems relating to the utilisation and use of
international rivers in 1959. Text developed by International Law Commission, in
collaboration with UN Member States between 1970 –1994. Even there hasn’t been
expected advancement in the development of transboundary river basins management,
two main agreements came into force on transboundary waters are 1997 UN
Watercourses Convention in 2014 and UNECE 1992 Water Convention in 1996 (EU), in
2013(Global).
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2 Analytical Approach

discuss and think hard expending a lot
of energy but going nowhere.

An analytical approach can be defined
as the use of an appropriate process to
break a problem down into the smaller
pieces necessary to solve it. In this
case each piece becomes a smaller
and easier problem to solve [9]. The
problem solving prosess can be taken
as a puzzle solving effort. This needs
firstly understanding the systems and
key pieces of the puzzle.

Analytical means the use of
analysis to solve problems.Analysis is
breaking a problem down into smaller
problems so they can be solved
individually.For instance ;
transboundary issues individual
solutions of the total problem should be
linked each other creating spill over
effect to solve other easy but blocked
problems.

In the definition of analytical
approach, the key words are "fit and
appropriate." If your problem solving
process is not appropriate and doesn't
fit the problem, you can execute the
process to the highest quality possible
and still not solve the problem. This is
the reason most people fail to solve
difficult problems.They're using an
inappropriate
approach
without
realizing it. The process doesn't fit the
problem [9].

A process is a repeatable series of
steps to achieve a goal.That's why
an analytical approach is the use of an
appropriate process to break a
problem down into the elements
necessary to solve it. Each element
becomes a smaller and easier problem
to solve.

2.1 Appropriate Analytical Approach
at Non Basin Scales
Transboundary water issues are
also large and complex issues that
requires appropriate process to break
a problem down into the elements.

If
you
are
not
using
an
appropriate analytical approach, you
will never find enough pieces of the
puzzle to solve a difficult problem.
In other words analysis means
separating a problem
into its
constituent elements. If we can do that
we reduce complex issues to their
simplest terms. Mostly we usually
focuse
on the
solution
giving
inadequate attention to alternative
solutions.This might direct us to

Smaller-scale transboundary
frameworks, tailored to specific issues,
may constitute a fit-for-purpose
approach that helps achieve practical
progress in the context of broader
basin-level approaches.In fact instead
of entire basin-scale focus , basinscale with a focus on scales inside the
basin is an innovative and goal
oriented method to reach solutions [8].
Transboundary water management is
widely advocated to be implemented at
the basin level, and a growing body of
basin-level institutions have been
formed in transboundary waters.
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However, transboundary water
cooperation has also occurred at a
range of non-basin scales. Ultimately,
there may be a need to complement
basin-scale focus with focus on scales
inside the basin. Solutions to certain
water issues may be effectively
delimited at geographies other than the
full basin [8].

scales.
Accordingly
build
on
momentum at the local level should
receive the attention it deserves.
An analytical approach would go all
the way down to the root causes. We
should create a concept of root cause
resolution with analytical approach
When analysing the problem if dont
analyze the matters we dont reach the
root of the problems. In this case we
only analyze the "proper practices"
necessary to solve the symptoms of
the problem, like renewable energy,
reuse and recycle, cooperation. This
so called analysis only deals with the
superficial layer of the problem [17].

An appropriate analitical approach to
breake a problem down into smaller
problems can be taken as a focus on
scales inside the basin. This can make
the water problems solution easier
which is not directly related with the
entire basin. For instance solutions to
certain water issues (e.g., dam
operation, flood prevention, pollution
control, conservation works) may be
effectively delimited at geographies
other than the full basin. Accordingly,
there may be a need for innovative
water policy to create transboundary
water rules and regulations that are
tailored to suit such geographies.

If we can not create a step forward
except
for
exchanging
data
copperation in transboundary basins it
means that we are still dealing with the
superficial layer of the problem, so this
step can be called as a superficial
symptomatic solution step.

In fact it is not easy to sustainable
implementation
of
the
partial
agreements
because of the hydro
hegemony politics between riparians.
But even so focus on a selective part
of a basin may constitute more
achievable or ‘second best’ forms of
water management that may foster
practical progress. The
classical
cooperation at a full basin scale, in
recent decades has been softer, more
politicized
and
arguably
more
precarious cooperation.Most of the
river basin organisations have faced
several difficuluties and strugguled to
secure riparian funding.

2.2The Understanding of Power and
Power Relations
Recent political developments may
reflect significant changes in the
balance of bargaining power among
the riparian states. There is evidence
that over the last decade the upstream
riparians have made increasing use of
bargaining
tools
to
influence
negotiations [4]. Experinces gained till
now showed that the understanding of
power and power relations has given
greater nuance to why and how conflict
and cooperation occur in international
trans-boundary river basins.

It seems that practically oriented
water cooperation occurs at more local
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3.Hydropolitics! Multidisciplinary
(and) Transdisciplinary ?

or

unrelated academic disciplines and, in
the
latter
case,
non-academic
participants, researching a common
goal by crossing subject boundaries to
create new knowledge [2].

Hydropolitics, a term developed in
the 1990’s, deals mainly with the
politics
of
international
water
resources.
It
tends
to
be
multidisciplinary and includes a
political, technical, economic, social
and legal approach to analysing
international water issues.

We need a transdisciplinary
research, if there is a socially relevant
problem field, where those involved
have a major stake in the issue, if there
is societal interest in improving the
situation and the issue is under dispute
[15].

In general it has been defined as a
multi-disciplinary research and it is not
only reflects the growing interest and
concern over international water
issues, but also the complexity of these
same issues [3]. But as the years go
by it has been in the scope of
transdisciplinary research.
Therefore
definition
of
the
hydropolitics term as a multidisciplinary
or transdisciplinary approach requires
more detailed study on the base of the
identifications given by Tress and Fry
[2].Tress and Fry [2] define the
concepts
and
the
process of
knowledge production in integrative
research. They identified Disciplinarity,
Multi-disciplinarity,
Participatory,
Interdisciplinarity
and
Transdisciplinarity.

Fig 1. Disciplinary Research Types.[13]

Pohl and Hadorn also stated that
“Transdisciplinary research develops
descriptive, normative and practiceoriented knowledge in order to help
solve, mitigate or prevent life-world
problems”The
transdisciplinary
research process consists of three
phases: problem identiﬁcation and
structuring; problem analysis; bringing
results to fruition [15].

Tress
and
Fry
stated
that
“disciplinary,
multidisciplinary
and
participatory studies (involving one,
several academic disciplines and also
non-academic
participants,
respectively), approaches the research
one theme, but in a parallel
manner.Interdisciplinary
and
transdisciplinary studies on the other
hand are defined as being integrative
studies, projects that involve several
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security”[6]. This approach can be
taken as a major departure from the
traditional military-state approach to
security studies and is an important
tool that allows us to put water at the
centre of a security (and therefore
foreign policy) analysis between
riparian states.
3.2 What Is Hydro-diplomacy
According to Three elements are at
the heart of hydro-diplomacy, which
align closely with the principal
objectives of the UN Charter, include
the following:

Fig 2. In transdisciplinary research, scientiﬁc
disciplines
(represented
by
individual
researchers) and sectors of the life-world
(represented by individual actors) are getting
interrelated and transformed through a
problem ﬁeld. A transdisciplinary research
project is the system build by the collaborative
research process. [15].

1. The preventive nature of diplomacy
in maintaining peace and security;
2. The need for dialogue in which
traditional bilateral diplomacy is
complemented by multilateral and
multilevel diplomacy;

Figure 2 describes the structure of a
transdisciplinary research project as a
system. The elements of the system
are: the problem ﬁeld, researchers
from particular disciplines and actors of
governmental
and
other
public
institutions, the private sector, the civil
society or another sector of society
[15]. Considering abovementioned
information
it can be said
that
Hydropolitics Research is closer to
transdisciplinary
research
than
multidisciplinary.

3. The notion of collective responsibility
of the international community.
Water
governance
in
a
transboundary water resources context
requires the meaningful engagement of
a vast array of stakeholders through
operational and functional mechanisms
(formal and informal) but there is no
one formula that works in all situations.
3.3 Bargaining Power

3.1 The Hydropolitıcal Security

Power plays a significant role in
influencing
transboundary
water
relations and allocative outcomes, and
must therefore be incorporated into
any analysis. In this approach,
hydropolitics are also considered to be
characterized
by
hegemonic
configurations, wherein the most
powerful riparian states have an

In general most states define their
security relations in regional rather
than global terms and that when they
confront global issues there is a
tendency to see these as determined
by the regional context. In effect the
region dominates the perception of
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advantage
over
their
riparian
neighbours to influence the allocation
of the resources. Notably, the power
available to the ‘basin hegemon’
assumes different forms – material,
bargaining and ideational.

the region. This approach should
especially be taken into account on
transboundary water management
issues. In other words we need shifting
paradigm and conceptional change to
regional stability and peace.

Bargaining power refers to the
capability of actors to control the rules
of the game and set agendas, in the
sense of their ability to define the
political parameters of an agenda [1].
Importantly,
however,
bargaining
power is not the exclusive possession
of the hegemon. It is bargaining power
that makes the weaker actors in a
given basin not as weak as they may
be perceived [5]. By leveraging
bargaining power, the non-hegemons
can in theory improve their negotiating
position vis-à-vis the hegemon(s),
counterbalance their weaknesses in
other fields of power, and eventually
contribute to change the hydropolitical
configuration. As such, bargaining
power is a key element of any counterhegemonic strategy [4].

3.4
Shifting
Paradigm
Conceptıonal Change

and

Conceptualizing
conflict
and
cooperation in a linear fashion is not a
solution-oriented approach. It is very
hard to achieve transboundary water
cooperation
with
normative
assumptions starting from existing
conflicted water issues.
Therefore it needs a new conceptual
approach. It may be productive to
focus on the analyses of rapid
changing which brought new areas to
collaborate between basin states
rather than taking discrete events
related
to
transboundary
water
interactions. We can say that
“Traditional
Water
Conflict
or
Cooperation” concept ends with
integrated approach with an emphasis
on increased diversity and ﬂexibility is
needed. It is because of that numerous
challenges are involved in water
management.
These
various
challenges call for multifaceted, more
ﬂexible hydro policy processes.

The civil war in Syria and Iraq
showed that if there is a war and
unstability just near the border of a
country this war can badly influence to
the neighbouring countries creating
somehow unstability like we have
experienced in Turkey.

We need to shift the transboundary
water management approach from
Water Cooperation to Collaboration to
achieve one step ahead to water
related goals and security issues as
soon as possible.

Therefore Syria and Iraq unrest and
civil war has been an important
example to defend not only national
peace but also regional peace and
security in some critical region. This
means that bargaining powerful
countries in a basin must consider this
last Syrian example not to exert power
hegemony that can create unstability in

Concerns over transboundary water
“cooperation” has to shift away from
absolute water quantity to applicable
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benefit sharing collaboration on water
supply. If collaboration is essential in
sustainable
transboundary
water
management, a mutually beneficial
way can help built this collaboration in
appropriate transboundary river basins
[19]. Most of the developments
including climate change and nexus
water, energy, food and ecosystem
showed that a vital need is growing to
get
innovative
approaches
to
transboundary water governance. We
should
develop
very
innovative
approach to transboundary water
governance in various basins of the
World.

Uncertainity is the most difficult
parameter to define to adapt climate
change.
Therefore
instead
of
multidisciplinary
research,
transdisciplinary research which the
involvement of actors from outside
academia into the research process is
essential. This need is not only for
collecting the best available knowledge
but also create ownership for problems
and solution options. Lang at all [10]
suggested that “ Transdisciplinary,
community-based,
interactive,
or
participatory research approaches are
often suggested as appropriate means
to meet both the requirements posed
by real-world problems as well as the
goals of sustainability science as a
transformational scientiﬁc ﬁeld.”

First of all we should downscale the
concepts and principles of international
treaties and regulations on water to a
very local level. We should take into
account that multilevel governance
considering the balance between them.
If building trust between the riparian
countries is a must. Then we should
find a new and innovative approach
and more interdependent relationship
apart
from
classical
“cooperation“approach
to
built
dependable and sustainable trust [20].
Muttualy beneficial interdependency is
the only way to build it.

Transdisciplinary approach realize
the importance of local cultural, social,
and economic factors in determining
effective base, integrating knowledge
from different disciplines related to
these factors as well as experiential
knowledge from actors in the cases
under investigation.
We conclude that a new paradigm is
essential and future research needed
to further enhance the practice of
transdisciplinary
research
for
transboundary hydropolitics [14].

3.5 Why Hydroplitics Needs a
Paradigm Shıft From Multidisciplinary
Research

3.6 Why Transboundary Rivers Needs
a Transdisciplinary research

Sustainability
challenges
under
climate change require new ways of
knowledge production and decisionmaking for transboundary water
management and related issues.

Multidisciplinary research needs
multiply disciplinary goal setting under
one thematic umbrella. It also requires
local cooperation of disciplines for
exchange of knowledge. It is also
needed
disciplinary
theory
development.

Transboundary rivers water is under
the threat of climate change effects.
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But transdisciplinary research crosses
disciplinary and scientific. It requires
common goal setting instead of
multiple disciplinary goal setting under
one thematic umbrella.

and research on the issues of flooding.
After a confidence building time the
commite agenda can be extended to
work on aquatic weed management
and rules for navigation. When the
committee reach a mutually agreement
to take further step for adoptation, this
could be second phase of the gradually
varied
establishment
of
the
collaboration. In this stage to reach an
agreement on a joint taxation and
maintenance program for navigation
could be possible. Next step would be
an action stage that focuse on on the
construction,
operation
and
maintenance of joint infrastructure
work.

Transdisciplinary research requires
integration of disciplines and nonacademic participants instead of local
cooperation
of
discipilines
for
exchange
of
knowledge.
Multidisciplinary developes Disciplinary
theory as Transdisciplinary develops
integrated knowledge and theory
among science and society.Lang at all
[10] defined one of the key principle of
transdisciplinary
research
as“(re-)
integration of the generated knowledge
into scientiﬁc and societal practice”.

During this muttualy understanding
period,
an
acceptable
and
applicable cost sharing model should
be negosiated for any infrastructure or
river maintenance programs. It is
important to find ways for riparian
countries to satisfy each other’s
interests for mutual benefit instead of
zero sum result. For example,
upstream areas of Malawi could
incorporate downstream areas of
Mozambique more concretely into
flood planning and management
activities. In return, Mozambique could
offer concessions to Malawian vessels
that wish to navigate from Nsanje to
the Indian Ocean (and vice versa) [8].

On one hand, while real-world
implementation of the solution options
to the sustainability problem is critically
important, on the other hand to
integrate the generated knowledge into
the existing body of scientiﬁc
knowledge is equally important.
In fact, mutual learning among the
different
transboundary
basin
commisions needs to be established
and learning processes beyond the
boundaries of individual projects must
take place.
3.7 What To Do Achıeve Meanıngful
Collaboratıon

As for specific, constructive ways
forward in the Shire catchment, it can
be started with small steps and low
intensity. After a certain period of time,
confidence building can identify the
best
opportunity
for
upscaling.
Respective
riparian
advantages and interests can be a

In order to achieve meaningful
collaboration win win is the best model
in many case. It should be used a
gradational levels of cooperation on
water issues. It would be wise
to focuse on the establishment of a
joint committee. This committee can
serve as a platform for data exchange
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cataliser to reach muttualy benefical
collaboration point. After this stage it
can be utilized adaptive approaches to
find most appropirate
way of
application.

well as their behavior to transboundary
water management. It should therefore
be a priority to promote deeper
cooperation,
comprehensive
collaboration on transboundary water
management in assessing climate
change and its impacts on these
strategical water resources.

The
mechanism
will
be
used through all stages diverge from
conventional approaches often used.
Main goal is to reach an active
collaboration on water related issues
with spill over effects on different
sectors [18] .Global norms can supply
theoretical very
large
frames but
contextual realities may lie at scales
other than the basin wide or regional
wide approaches.

In fact, classical cooperation
approach between co-riparian states
wouldn’t be enough to manage the
Transboundary
Rivers
and
transboundary aquifers under the
effects of climate change as well as
new international relationships and
new
geopolitics.
Besides
the
Transboundary Rivers, the proper
governance of transboundary aquifers
requires particularly high levels of
international collaboration. Sustainable
transboundary water management
need greater political and diplomatic
engagement that can’t be achieved
only classical cooperative approach on
water issues. It requires shared vision,
shared goal and unity of effort which
means a real collaborative approach
on the basis of new Hydro-diplomacy
approach instead of tight classical
cooperative one. International water
issues need more then Cooperation.

4 Conclusion
Gained experiences have shown
that there is a lot to do in
transboundary
surface
and
groundwater
basin
management.
Radical change in way of thinking is a
must
in
transboundary
basin
management. Therefore what to do
first is simply accepting that “It needs
more then cooperation” anymore.
There is also a need to move from the
global analysis (which is very useful to
quantify the problem) to localized and
contextualized solutions that involve
local partners. One solution definitely
does not fit all.

Instead of entire basin-scale focus,
basin-scale with a focus on scales
inside the basin is an innovative and
goal oriented method to reach
solutions.

During the past years there has
been positive progress in awareness,
knowledge and tools development but
there is still a need to advance on
policy
coherence
and
sectorial
planning.
Climate
change
progressively became a security issue
for the countries, leading to a
necessary change of water policies as

Solutions to certain water issues
such as dam operation, flood
prevention, pollution control may be
easier other than the full basin
management.
Management
frameworks at scales within basins
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may no doubt need to be navigated
carefully. Nonetheless, focus on a
selective part of a basin may constitute
more achievable or ‘second best’ forms
of water management that may foster
practical progress. As it is stated in
IWMI Water Policy Brief No: 39, we
shouldn’t overlook focus on practical
issues to achieve practical progress.

New security concept requires an
analytical-transdisciplinary approaches
to 21 st Century Hydro Politics that is
under the effect of serious climate
change.
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It
seems
that
meaningful,
practically oriented water cooperation
occurs at more local scales and
building on momentum at the local
level deserves more attention in
order to
improve
relations
on
transboundary water management.
Developing science and technology
has been brought new opportunities to
solve the problems. For instance;
newly developed climate change
models and many statistical models
with reliable data will help to identify
the future threats more precisely.
Accordingly
obtaining
and
implementation of the best solutions
will be easier than before. But all these
require improved water politics.
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Abstract: The Tigres River is a transboundary river
that plays very important role on security, peace
and stability in the Middle East. This paper
presents trends computed for the forty-year period
of yearly streamﬂows obtained from Upper Tigris
Basin in Turkey. Because of the review of major
trend studies for this region and the fact of
streamﬂow being a privileged variable, a
streamﬂow trend analysis study in the Euphrates
and Tigris River seemed to be an important
necessity.

Introduction
The Tigris is a transboundary river and of
critical importance for water, food and
energy security in the region. Therefore
this river increasingly plays very important
role on security architecture, peace and
stability in the region. Therefore changes
in the hydro-climate is also of importance
for the region.

Simple linear regression model is adopted in this
study. This paper mainly focuses on naturally
changing trend in long term Tigris streamflows.
Long term streamflow data obtained from the flow
measurement stations located on the Tigris River.
Measured data had some regulation effects of dams
and irrigation projects were developed during some
part of the measurements period. Therefore it is
needed to find the most suitable sub basins with
longest and most natural flow data of the Upper
Tigris River Basin. These data from the sub basins
were used to obtain natural trend of long term
upper Tigris River flows. Best suited one with the
main upper Tigris streamflows trend was choosen
to be used to predict the rest of the natural
streamflow trend of the upper Tigris River.

Sadik and Barghouti [1] emphasized that
the extent of the problem is so severe that
“the future challenges in meeting the
growing demands for water are beyond the
capabilities of individual countries”.
Mitigating supply shortfalls could be
achieved by re-allocation of current
agricultural supplies [2]. Future predictions
suggest more shortages [3,4,5] and
depletion of groundwater resources [6].
Present situation is very complex in Syria
and Iraq. Future prospects are not better
where showed that Iraq, Syria and Turkey
will be among the most likely to be waterstressed in 2040. Iraq, Syria and Turkey
were ranked 21, 25 and 27 respectively [7].

Mean annual flow data was obtained measured
monthly data were used in statistical regression
and Taylor diagram. We observed that natural
factors are effective on declining trend of the mean
annual natural flow of the Upper Tigris River. This
key finding can be taken as a vital invitation to

In some recent publications a substantial
changes in the hydro-climate of the Tigris
and Euphrates Basin has been mentioned
and hydro-climatic effects of future climate
change in the Euphrates–Tigris Basin are
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investigated by some scientists. Bozkurt
and Sen obtained a broad agreement
amongst the simulations in terms of the
winter precipitation decrease in the
highlands and northern parts and increase
in the southern parts of the Tigris and
Euphrates Basin. They also found that the
annual total surface runoff will decrease
about 25–55% in the eastern Anatolian
mountains (main headwaters of the basin)
by the end of the 21st century. Bozkurt and
Sen concluded that projected annual
surface runoff changes in all simulations
suggest that the territories of Turkey and
Syria within the basin are most vulnerable
to climate change as they will experience
signiﬁcant decreases in the annual surface
runoff [8].

Since the Tigris River is mostly fed by
snow melt. Number of snow measurement
stations have been increasing in the region
but it is unfortunate that long enough snow
measurement data is still not available to
predict change in long term streamflow
trend. Therefore to predict streamﬂow
trends in related to trends in precipitation
and temperature changes would be
difficult. Because of that, change in the
long term streamflow trend obtained by
using natural flow data from stable,
unregulated watersheds in statistical
analyses can be considered as more
reliable result.
The importance of trend analysis of
hydrologic variables is obvious. In fact,
streamﬂow is the most attracting variable
to study on trend analyses of a streamflows
in a watershed which is assumed not to be
exposed to anthropogenic inﬂuences.

Most of the previous studies regarding
trends in surface climatic variables in
Turkey [9, 10]
concentrated on
temperature and precipitation patterns.

Consequently hydrologic variables are
suitable to be used to detect long term
streamflow trend and monitor climate
change.

Burn and Elnur [11] indicated the
similarities in trends and patterns in the
hydrological
variables
and
in
meteorological
variables.
However,
Lettenmaier [12] stressed that the trend in
streamﬂow are not fully parallel to the
changes in precipitation and temperature
due to a combination of climate and water
management effects.

Therefore we try to define mean annual
streamflows trend with a particular
emphasis on natural ﬂow regime
characteristics (i.e. annual, monthly
ﬂows). In the study special emphasis is
given to changes in streamﬂows measured
at the most suitable water measurement
stations. The main objective of this study is
to define the long term tendency of the
Upper Tigris natural streamflows using
three tirubitaries mean annual data in the
stastistical analyses.

Kahya and Kalaycı [13] strongly stressed
the importance of trend analysis of
hydrologic variables and presented trends
computed for the long term monthly
streamﬂows data in Turkey. They found
the direction of trends is, in general,
downward.

Role of transboundary water management
has gained vital importance especially in
the region under the climate change effects
like Central Asia and Middle East [17].

Zhang [14] study showed that under
certain geomorphic conditions, the nature
of river reﬂects the integrated watershed
response to climatic forcing. Cayan and
Peterson [15] and Kahya and Dracup [16]
were also previously noted this point by in
searching teleconnections between surface
hydroclimatic variables and the large-scale
atmospheric circulation.

Therefore,
climate
change
threat,
adaptation measures and collaboration
necessity might be a driving force to reach
improved transboundary water diplomacy
in 21st century [18].When we consider the
climate, social and security threats
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concerning with water management, the
Middle East needs this new hydro
diplomacy much more than before.

the Tigris from the Zagros Mountains to
the east. Among these tributaries are the
Greater Zab, the Lesser Zab, the Adheim,
and the Diyala. The contribution of these
tributaries is around 31,4 BCM. The
Greater Zab has its sources in Turkey and
joins the Tigris in Iraq. Hence the total
contribution of Turkey to the Tigris
reaches 21,3 BCM. With 21,3 BCM
coming from Turkey, the Tigris reaches a
water potential of 52,7 BCM near Quarna
in Southern Iraq, ther Tigris and Euphrates
join and continue as the Shatt al-Arab for
the remaining 179 Km to the Gulf.

The Upper Tigris River
The Tigris River rises in eastern Turkey
near Lake Hazar in Elazig Province and
flows 1,840 kilometers until it joins the
Euphrates. The Tigris is fed by several
tributaries in Turkey. Such as Batman,
Ilisu, Botan and Garzan. According to the
figures of the Cizre Observation Station at
the border, the Tigris has an average
annual flow of 16,2 BCM. We identifiy
this part of the Tigris River as the Upper
Tigris in the study. The Tigris River river
forms the boundary between Turkey and
Syria for about 30 kilometers and then
enters Iraq. On its journey through Iraq
numerous tributaries enter the left bank of

Figure 1: Tigris and Euphrates Rivers
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the largest reservoir in the region.
Downstream of Mosul, the Tigris flows
south and the two largest tributaries join
the Tigris on its left bank: the Greater Zab
and Lesser Zab Rivers that originate from
the Turkish and Iranian Zagros Mountains,
respectively.24 On the Tigris, existing
storage totals more than double (116,5
BCM) the average annual flow (52 BCM)
of the river. Both Turkey and Iraq still
have plans to build large dams on the
Tigris. The Ilisu Dam Project of Turkey,
which has been under construction has a
storage capacity of 10,4 BCM and with
hydropower capacity of 1,200 MW. The
Project also includes the planned
downstream Cizre Dam, which will work
in parallel with the Ilisu Dam.

Development of Upper Tigris River in
Turkey
The Tigris is the second largest river in
southwest Asia and rises in the AntiTaurus Mountains of southeastern Turkey
from Lake Hazar (elevation 1150m).
Impounded by the Kralkizi and Dicle dams
in its headwaters, the Tigris flows
southeast crossing the agriculturally
important Diyarbakir province of Turkey.
It is fed by a number of smaller tributaries
with the Batman and Botan Rivers being
the two largest. Downstream of the Turkish
city Cizre, the Tigris flows along the
border between Turkey and Syria for 32
km and receives the waters of (Little)
Khabur at the border with Iraq.
Approximately 50 km northwest of Mosul,
The Mosul Dam banks the river and forms

Figure 2. Operated and planned dams in the Upper Tigris Basin.
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upper basin before middle of the 1990’s,
flow measured between 1969-1993 period
might be taken as the near-natural ﬂow of
the main river. In order to obtain
significant result on long run tendency of
the Tigris flows, we need to study with the
most suitable tributaries which represents
the entire upper Tigris Basin natural flow
characteristics.

Data Description
In this study, monthly mean streamﬂow
records compiled by EIE (General
Directorate of Electrical Power Resources
Survey and Development Administration)
that is the most experienced state
organisations
related
with
flow
measurement entire Turkey are used to get
mean annual streamflow records.

Descriptive statistics for each sub-river
basin stations are given in Table 1. The
higher value for mean belong to Cizre subriver basin station with 538,35 mm3/sn.
From the Table 1 coefficient of variations
for each station are highly compatible with
eachother. Therefore, the results from
variation coefficients indicate that long
term streamflow for each station has a
similar characteristics. This is a significant
point that affect prediction models will be
created in this study.

In most hydroclimatologic studies, a
completely natural streamflow data set can
be rarely obtanied. Measured data can be
influenced by regulation or diversion in
upstream of the Flow Measurement
Stations. Thus, the common practice in
most cases is to put forward reasonable
criteria for measured flow data to be used.
Measured
ﬂow
at
Cizre
Water
Measurement station had no regulation and
withdrawal effect came from development
of dams and large irrigation projects on the
river until 1996, The First completed large
dams were the Dicle Dam and Kralkızı
Dam on the upstream part of the main river
in 1997 and 1998 respectively. Therefore
quantitiy of measured flow at Cizre Flow
Measurement Station at near to border, has
started to change from natural flow to
regulated after middle of the 1990’s.

In order to define long term naturally
changing trend in the quantity of the Tigris
Flows, we try to obtain the longest
measured flow data in tributaries without
regulation and irrigation use effects. We
searched three subbasins with limited
water regulation in the runoff-generating
area.

Even there has been some developed non
licenced small irrigation projects in the

Coefficient of Variation

N

Range

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

GARZAN

49

82,48

15,45

97,93

50,4096

18,81518

0,373

CIZRE

25

819,55

267,70

1087,24

538,3553

210,88528

0,391

BITLIS

53

30,82

7,50

38,31

18,4839

6,99708

0,378

MALABADI

34

158,17

50,90

209,07

124,8468

41,29338

0,330

N: Number of Units (Belong to Certain Station)
Mean: The Average Annual Flow
Range: Difference Between Minimum and Maximum Value (Belongs to Particular Station)
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Table 1. Descriptive statistics of Tigris River Basin stations.

different systems to a common system and
make them comparable to each other, by
using mathematical functions.
Standardized data of annual mean flow for
the each station is given Figure 3. As
shown in Figure 3, annual mean flow
variation is very similar among Cizre,
Malabadi, Bitlis and Garzan FMS
catchment areas. The flows of the subrivers, Malabadi, Bitlis and Garzan,
considered as continuation of main
tributary, Cizre strengthens the prediction
as seen in the graph. The question whether
the sub-rivers can represent the main
tributary is investigated by means of
regression and Taylor models.

These natural flow data from tributaries
were used to define their own long term
flow trend. The most suitable trend to main
Tigris Flow trend were chosen to be used
to predict natural flow trend of the Upper
Tigris River.
Statistical Normalization used for the
station dataset. Statistical Normalization is
a technique used in the discipline of
Statistical Data Processing, such as Data
Mining. The main purpose of method is to
deal with data in a one-scale in case of the
being of variety of data. Another utilization
of the method is to compare the data in
different scales with each other. The main
target here is to transfer the data in

Figure 3. Comparison of four sub-river basin station with normalization technique.
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Garzan sub basin, Bitlis sub basin and
Batman sub basin (Figure 4) are selected
and investigated that if there has been any
developed energy or irrigation projects in
the upstream of the FMS during used data
measurement period.
Garzan Sub basin: Flow measurements
data of Garzan FMS (data gathered
between 1946-1995) hasn’t been effected
by any considerable reservoir regulation as
well as considerable irrigation water
consumption in the upper basin.
Bitlis Sub basin: There hasn’t been any
hydropower and or considerable irrigation
development project upstream of the Bitlis
FMS during the used data period between
1955-2011. (Figure 2) Therefore there
hasn’t been any regulation and irrigation
effect to Bitlis FMS flow measurments.
Batman Sub basin: There hasn’t been any
hydropower and/or irrigation development
project upstream of the Batman Malabadi
FMS during the used data period between
1961-1999 (Figure 2). In the Sub basin,
the only dam in operation is the Batman
Dam completed in 1999. Therefore this
dam hadn’t given any regulation effect to
Batman Malabadi FMS flow measurments
between 1961-1999. Silvan Dam and
Kayser Dam Projects, located in the upper
part of the basin, haven’t completed yet.

Using these most suitable natural long term
flow measurement data we obtained long
term streamflow trend of the tributaries
that feed to Main River. We compare each
of these streamflows trends with main river
streamflows trend that is obtained from
Cizre WMS.
We chosed the best suitable one to use
prediction of the long term natural
streamflows trend of the Upper Tigres
River.
Tigris River total drenage area is about 38
280 km2 at the Cizre Flow Measurement
station nearby of the Turkey, Syria, Iraq
Border. Two tributaries of the Upper Tigris
River are used to statistical analyses of the
main Tigris River flows long term trend.
Each of the used in analyses has their own
flow measurement stations having different
drenage
areas
at
different
elevations(asl).These tributaries has total
3090 km2 drenage area at the Flow
Measurment Stations (Figure 4).
Garzan River: Drenage area of the
tributary is 2450 km 2 at the Garzan –
Beşiri
Flow
Measurement
station
numbered EIE 2603. It is based at
elevation of 545 m(asl).
Bitlis River: Drenage area of the tributary
is 640 km 2 at the Bitlis Baykan Flow
Measurement station numbered EIE 2610.
It is based at elevation of 910 m(asl) and
near Bitlis Baykan town.

Long term naturally changing trend in the
Tigris streamflows has been investigated
by using statistical analyses. Long term
data of the main Tigris River near the
border is available from Cizre FMS. Tigris
river has 38280 km2 catchment area at the
Cizre FMS. After a few dams and
irrigation project developed in the river
basin, the Main Upper Tigris flow reached
to Turkey Syrian, Iraq border as regulated
flow. Therefore in order to obtain main
natural streamflows trend we decieded to
use most suitable tirbutaries having natural
long term flow measurement data.

Batman River: Drenage area of the
tributary is 4105 km2 at the Batman
Malabadi Flow Measurement station
numbered EIE 2612. It is based at
elevation of 597 m(asl) and near Bitlis
Baykan town.
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Figure 4. Flow measurment stations and their drainage basins used in the model.

METHODS
value of the dependent variable Y from
that of the independent variable X [19].

Univariate Regression
Univariate regression works the linear
relationship between the dependent
variable Y and a independent variable X.
The linear regression model depict the
dependent variable with a line that is
showed by the equation Y = a + bX, where
a is the y-intersect of the line, and b is its
slope. Prior to, the parameters a and b of
the regression model are estimated from
the values of the dependent variable Y and
the independent variable X with the
purpose of statistical analysis. The
regression line shows one to describe the

The slope b of the regression line is called
the regression coefficient. It gives us a
measure of the contribution of the
independent variable X toward explaining
the dependent variable Y. If the
independent variable is continuous then the
regression coefficient represents the
change in the dependent variable per unit
of change in the independent variable [19].
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Model Description
Model 1
Model 2
Model 3

Dependent Variable
CIZRE
CIZRE
CIZRE

Independent Variable
BITLIS
GARZAN
MALABADI

Table 2. Model variable definition for regression.

Table 2 shows dependent and independent variables.
Regression
Models
Model 1
Model 2
Model 3

Constant
Bitlis
Constant
Garzan
Constant
Malabadi

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
37,064
24,889
26,220
1,208
62,387
25,820
10,260
,513
-24,086
52,778
4,464
,397

Standardized
Coefficients
Beta
,976
,972
,920

t

Sig.

R

R2

1,489
21,71
2,416
20,00
-,456
11,24

,015
,000
,024
,000

0,976

0,953

0,972

0,946

0,920

0,846

,000

Table 3. Regression analysis outputs.

It is concluded that when each model taken
individually, parameters of each model is
significant and fairly high coefficient of
determination has been observed. From the
Table 3 It is observed that most significant
model is the first model when we evaluated
through this coefficient. As we have seen
before from Figure 3 the stations in the
region of Tigris basin had a same
characteristics.

mean-square difference and with the
standard deviations. Taylor visualizations
are especially functional in considering
multiple aspects of complex models or in
measuring the relative ability of many
different models [20].
Generally, the Taylor diagram describes
the statistical relationship between two
fields, a "test" area and a "reference" area.
The Taylor Diagram defines the centered
pattern error. This diagram of the most
broadly used methodologies in climate
works for introducing the evaluations of
various models and/or variables or
comparison of various between data
sets[21, 22].

It is assumed that the approach will be
more accurate if each sub-basin modelling
evaluates
separately
because
of
multicolinearity. However, in this case, the
situation will be reappraisal with Taylor
Diagram and we will decide which model
more convenient for the this study.

The reason that each point in the twodimensional space of the Taylor diagram
shows
three
different
statistics
simultaneously (i.e. the centered RMS
difference, the correlation, and the standard
deviation) is that these statistics are related
by the following Figure 5 and formula:

Taylor Diagram
Taylor diagram gives us a way of
graphically describing how closely a
pattern meets observations. The similarity
between two model is quantified in terms
of their correlation, their centered root-
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E 2   2f   r2  2 f  r R,

(1)

where R is the correlation coefficient
between the test and reference fields, E' is
the centered RMS difference between the
fields, and σf and σr 2 are the variances of
the test and reference fields, respectively.
The structure of the Taylor diagram is set
on the similarity of the Equation 1 and the
Law of Cosines (2)[20]:

Figure 5. Geometric relationship between the
correlation coefficient R, the centered pattern
RMS error E', and the standardeviations σf and
σr of the test and reference fields, respectively.

c 2  a 2  b 2  2ab cos 

(2)

Figure 6. Taylor diagram shows a statistical comparison with observations of three model estimates
of the pattern of annual mean flow.

Figure 6 shows us variations in the annual
mean flow properties represented by the

three empirical datasets using the Taylor
Diagrams and the data set group as the
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reference (REF point in the Figure 6)[23].
The observed data group names
Malabadi(Batman), Garzan, Bitlis with
reference model Cizre.

Main Upper Tigres River at the near
border(Figure 3).
Among the models given in Table 3, It can
be seen that the best suitable model to
identify Cizre streamflow data is Model
1.But if this relationship is evaluated
together with the Taylor Diagramme
Malabadi FMS seems to be the best suited
model with Cizre FMS streamflow data.
This can be seen in Figure 6. One variable
structure of the Regression Analyses does
not give any opportunity to better identify
of the model. The Taylor Graphs is more
suitable and presents advantages to be used
on hydrological and climatological data.

The distances from the reference data
(Cizre dataset) at the point defined by a
REF point to separate data sets are similar
to those for their annual mean flow
variability for GARZAN and BITLIS,
indicating a similar levels and these data
sets in representing annual mean flow in
the Upper Tigris region. Regarding the
Reference Line(REF) from Figure 6,
compared
the
distances
between
MALABADI and Reference Line much
smaller than GARZAN and BITLIS.
Comparison of distances from those
models to Reference Line gives us larger
or smaller uncertanities in the linear trend.

The variability can be relatively compared
using standart deviation, correlation and
RMS among the models in Taylor Graph.
This makes the Taylor graph method more
relaible than that of one variable regression
analyses for evaluation.

It is concluded that for the MALABADI
Sub-river
Station
has
a
smaller
uncertanities than GARZAN and BITLIS.
This means we can say that most suitable
model for reference model CIZRE is
MALABADI(Batman) Sub-river Station.

In this contexts it can be said that
according to the Taylor Graph, trend
obtained from Malabadi FMS data is the
best suited one to match streamflows trend
obtained from Cizre FMS. This very close
match can help us to identify Upper Tigris
Basin
characteristics
with
higher
reliability.

Results and Discussion
The study needed a long term Upper Tigres
natural streamflows data that has not been
effected by dams and large irrigation
projects. In fact development of the large
irrigation projects in the Upper Tigris basin
in Turkey has began in late 1990’s.
Therefore It has reached only about 67 000
ha untill now. This brought us an
opportunity to get long enough natural
streamflow data.

In the study three main tributairies of the
Upper Tigris River were used in the
statistical model. Used Flow Measurement
Stations (FMS) in the each subbasins were
choosen having the longest data
representing natural flow characteristics
during the measurement period. Three
subbasins have been found fulfilling these
requirements properly.

The average annual natural flow data was
obtained from different FMS located in the
most suitable sub basins. They were used
to predict the long term natural flow trend
of the Upper Tigris at the Syria-Iraq
Border. Three most suitable tributary flow
measurement stations data (EIE 2610,
2612, 2613) were chosen and used to
predict natural annual flow trend of the

Apart from large irrigation projects, it is
obvious that along the river little amount of
irrigation water can be drawn by farmers
from the river. But because of lack of data
we can’t consider this amount of water in
the statistical analyses. In fact, in our
statistical analyses we don’t consider
seasional effects on the annual avarage
flow figures. We aim to define general
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streamflow tendency of the Tigris River
using avarage annual flow data. Therefore
we think that a few small sessional
irrigation water withdrawing effects
wouldn’t be strongly effective on changing
the long term general tendency of the
streamflows.

slightly decreased and it seems this
naturally declining tendency will continue.
Even this naturally and hydrologically
declining streamflow trend is obvious,
there certainly would be some other factors
like irrigation development,
rising
evaporation, rising water leekage from the
reservoirs, reservoir operation etc. that
decreased river flow as years entering to
Syria, Iraq.

The results showed that the diminishing
trend is prone to continue and streamflow
reduction is steadily continuoing with time
for Upper Tigris River.

We conclude that natural factors are
effective on declining trend of the mean
annual natural flow of the Upper Tigris
River. Key findings of the study supports
the definitions on decreasing tendency that
was explained by Kelley [25] in Climate
Change effects.

It is concluded that there has been a
reduction in the streamflow of the Tigris
River as the years go by. The declining
trend and statistical model results indicate
that river flows likely to continue declining
naturally and hydrologically.
Conclusion

Bozkurt and Sen [8] also stated that the
most likely adverse impact of the climate
change in the Euphrates–Tigris Basin will
be the decreased water availability.

Security has been a multidimensional issue
and water security has become a central
feature of the global policy agenda since
the beginning of the 21st Century The 21st
century has started to experience the field
of security with a paradigm shift [24].This
brought to need more comprehensive
studies on security issues including water
security.

The application of trend analyses
techniques to Upper Tigris basin has
resulted in the identiﬁcation of gradually
varied diminishing streamflow trend. The
result can also be considered as the
reﬂection of changes in climate.

The purpose of this study is to provide the
long term natural streamﬂow trend of the
Upper Tigris River, with a particular
emphasis on natural ﬂow characteristics
(i.e. annual, monthly ﬂows). The data set
of annual and monthly ﬂows adopted in
this project and considerable effort has
been made to ensure the data are free of
major errors and the streamﬂows are not
impacted by major water withdrawals nor
by reservoirs upstream.

Coupling streamﬂow processes with the
models based on precipitation and
temperature patterns could be a significant
method to investigate the nature of
streamﬂow trends in large scale basins.
We have studied recently the headwater
region and obtained the same trend in the
Upper Euphrates Basin. Therefore all the
results show that the need for policy
coordination between the riparian states
has gained vital importance.
But
Institutional capacity has been depleted by
conflict in Syria and Iraq, and there
remains no mechanism for information
sharing or emergency response across the
river basin. In fact Tigris river needs real
time measurements network accepted by
riparian states. This could be the first step

As a result of the statistical analyses
described in this paper we present the
following points.
It is observed a gradually varied and
regularly decreasing natural flow in the
Upper Tigris Basin. That means that mean
annual flow of the river has naturally
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to collaborate and identify real condition in
the Tigris River Basin. But it is unfortunate
that it couldn’t be possible mainly due to
political reasons between riparian. Even if
it is not so easy to establish in this chaotic
situation, we must be aware of that present
behaviours will shape the future of the
Middle East.

[5] Hamdy, A. (2013). "Water crisis and
food security in the Arab world: The future
challenges." Global Water Partnership:
Mediterranean, http://www. gwpmed.
org/files/IWRM-Libya/Atef% 20Hamdy%
20AWC. pdf.
[6] Chenoweth, J., et al. (2011). "Impact of
climate change on the water resources of
the eastern Mediterranean and Middle East
region: Modeled 21st century changes and
implications." Water Resources Research
47(6).
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FOREWORD
Water mismanagement, overuse, unplanned and uncoordinated water management and climate change
effects can be counted as emerging threats on renewable water resources and sustainable water use. These
effects can also lead to a water supply security threats for the end user of water.In another words, water
supply security is a very important part of the water security chains and directly depends on operational
security of the water supply systems.
Turkey has experienced with zebra mussels problems in Atatürk Dam and HEPP since 1997. Zebra
Mussels accumulation has also created some problems in Birecik Dam in 2000. DSI (DG State Hydraulic
Works) has started the site investigation on monitoring studies in Kesikköprü Dam and Atatürk Dam
during years of 2001 and 2002.
According to DSİ report (1), in Turkey, 629 small and large dams ,384 irrigation schemes ,98 water
supply systems has been opened by State Hydraulic Works (DSİ) since 2005. Private sector has also built
510 river and canal type hydroelectric power plants since 2008. More than 100 small HEPP projects are
under construction in different basins. About 550 small dams mainly for irrigation purposes are planned
to built in near future. In fact some of them is under construction. Many of these water storage and
diversion structures have completed in places where Zebra mussels were previously identified.
This study aimed to raise awareness of decision makers, designers and operators about zebra mussels
problems in different hydraulic structures in Turkey . We also aimed to share our experinces and discuss
preventive measures used for zebra mussel infestation at some dams in Turkey.

Dursun Yıldız
HPA Director

Feb. 2017 Ankara /Turkey
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CHAPTER I
1.1.INTRODUCTION
Main goal of the integrated water resources management at the basin level is supplying clean
water to end users without forcing border of natural life cycle. During this management process,
water authorities can be faced different type of water security threats that can be created by
antrophogenically or naturally. Last 25 years there has been observed an emerging water supply
security threats that has been created by invasive species called as Zebra mussels and Qagga
mussels in different part of the World.
Zebra mussels originally lived in the lakes of Southeast Russia. The first sighting of zebra
mussels outside of Russia was in the early 1800s in Europe. They were able to disperse through
man-made canals that linked European waterways.
Because zebra mussels prefer hard surfaces at moderate water depth, water intake structures,
such as those used by power plants and city treatment plants, are susceptible to clogging by zebra
mussels. In fact, since 1989, some facilities located on Lake Erie have reported big reductions in
pumping capacity and occasional shutdowns caused by encrusted zebra mussels.
Richard Steffen Professor of Plant, Soil, and General Agriculture with the Southern Illinois
University thinks zebra mussels could eventually become part of a closed-loop system, where
water cycles back into hog pens (2).

Figure1.Zebra Mussels and Quagga Mussels
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Zebra mussels create enlarging biomass in suitable places of the water supply systems clogging
pipes, hydraulic structures and threatening water supply security. Zebra mussel achieves high
densities immediately after colonizing a new habitat. Zebra mussel densities on an intake screen
around Great Lakes area climbed from 200 individuals/m 2 to 700,000 individuals/m2 in one year
(3). Geometric increases in population on the order from 1 to 105 in 2 years have been reported
in the Mississippi Valley (4).
The ballast water of ships could transport exotic species such as the zebra mussel. O’Neill and
Dextrase (1993) describe the spread of mussels in North America in detail.

Figure2. Location of Zebra and Quagga mussels presence points in Europa and America (5).

Last 25 years there has been observed an emerging water supply security threats that has been
created by invasive species called as Zebra mussels and Qagga mussels. Zebra mussel, Dreissena
Polymorpha, is a biofouling organism that lives generally in freshwater ecosystems and get its
name from the striped pattern on their shells.
During its most mobile stage, planktonic veliger, zebra mussel larvae can attach to an object with
more than 100 proteinaceous byssal treads that are secreted from a gland at the base of its
muscular foot. Large numbers of byssal attachments to hard surfaces in raw water systems is the
main reason why this species causes water supply problems in agricultural, industrial and
domestic water system operation.
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Existing hydropower facilities and water supply structures have been affected by zebra mussel
infestation in Turkey .Zebra mussel infestation has occurred at various freshwater structures and
systems including raw water intakes, industrial and domestic water supply pipelines and
hydropower facilities. It is therefore that there have been some studies to protect water supply
systems from Zebra Mussels and Qagga mussels accumulation.
1.2.SPREADING AREAS IN THE WORLD
According to the paleontological evidence, the first records of the presence of D. polymorpha are
dated 10 -11 million years ago. It is noted that the species is recorded in the estuaries of the
Tethys Sea, which separated Africa from Europe and Asia at that time. The natural spreading
areas of the species are the Black Sea and Caspian Sea in the Northern Hemisphere and the Aral
Lake basins and related estuaries, coastal waters, fresh water lakes, reservoir lakes and rivers.
Turkey is also located within natural spreading areas (Figure 3).

Figure 3. Natural Spreading Areas of D.polymorpha (6).
It is noted that D. polymorpha lived in the seas until the end of 1700, then passed into fresh
waters and spread to Europe since the 18th century. D. polymorpha was discovered in England in
1824 and later spread to Denmark, Sweden, Finland, Ireland, Italy and other European countries
(Figure 4).
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Figure 4.Natural Spreading Areas of D.polymorpha in Europa (6).
Mussels was found in Lake Clair in the Great Lakes region in North America in 1988 and
reached the Misisippi Delta in the south by all the lakes in the basin and the Misisippi River
(Figure 5).

Figure 5.Spreading Areas of D.polymorpha in North America (8).
It is considered that the most important factor in the expansion of the spreading areas of
Dreissena species is marine transportation and ballast water discharge of the boats to non-dirty
areas (6). Other natural or human-induced factors that contribute to the spread are water plants
8

transported by boats, water currents, migratory water birds and crayfish (7). However, the zebra
mussel which was discovered in England in 1824 was transmitted to North America 164 years
later in 1988 despite intensive commercial boat transportation between Europe and America.
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CHAPTER II
2.1.ZEBRA MUSSEL HISTORY
Zebra mussels originally lived in the lakes of Southeast Russia. The first sighting of zebra
mussels outside of Russia was in the early 1800s in Europe. They were able to disperse through
man-made canals that linked European waterways. Zebra mussels have been in western and
central European waterways for nearly 200 years. While we can learn a lot from looking at how
zebra mussels behave in Europe, zebra mussels face a different ecosystem in North America.
Comparisons and predictions based on European experience may not be accurate.
Zebra mussels are native to western Russia, near the Caspian Sea. Canals built during the late
1700s allowed the mussel to spread throughout Eastern Europe. During the 1800s, canals were
built across the rest of Europe. The canals made shipping easier but also allowed rapid expansion
of the zebra mussel’s range. By the 1830s, the mussels had covered much of Europe and Britain.

Figure 6. Map shows the spread of Zebra Mussel and Quagga Mussel in the United States in
1989.(8)
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Zebra mussels (Dreissena polymorpha) were first discovered in the Great Lakes in 1988.(Fig.6).
Within one year, zebra mussels colonized nearly every firm object in Lake Erie. Zebra mussels
quickly spread to all the Great Lakes.

Figure 6. Map shows the spread of Zebra Mussel and Quagga Mussel in the United States on
2016 (8)
Expansion to inland waters continues at an alarming rate. For example, in 1992 zebra mussels
made their way out of Lake Michigan into the Mississippi River basin via the Chicago Sanitary
Shipping Canal – an artificial channel that links the Great Lakes drainage basin with the
watershed drained by the Mississippi River. At the end of the 1992 season, zebra mussels were
being found in isolated pockets from Minneapolis to St. Louis.
Successful introduction of zebra mussels into the Great Lakes probably occurred in 1985 or
1986, when one or more transoceanic ships discharged ballast water into Lake St. Clair. The
freshwater ballast, picked up in a European port, contained zebra mussel larvae and possibly
juveniles. Being a temperate, freshwater species, they found the plankton-rich lakes St. Clair and
Erie to their liking.
Map shows the spread of Zebra Mussel and Quagga Mussel in the United States on 2016 is given
in Fig 6.

11

2.2.ZEBRA MUSSEL BIOLOGY

The mussel’s reproductive cycle is one key to its rapid spread and high abundance. Egg
production starts when water temperature warms to about 12 degrees 0C. A fully mature female
mussel may produce several hundred thousand eggs per season. Within a year, a zebra mussel
can grow up to an inch and become sexually mature. European studies report mussels may live
four to six years, but in Lake Erie three years seems to be the maximum, and the average is much
less1.
Zebra mussels generate a tuft of fibers known as a byssus, or byssal threads, from a gland in the
foot. Any hard surface that is not toxic can be colonized by zebra mussels – rock, metal, wood,
vinyl, glass, rubber, fiberglass, paper, plants, and other mussels.
Zebra mussels can become established regardless of depth, light intensity, or even winter
temperature. Colonies grow rapidly wherever oxygen and particulate food is available and water
currents are not too swift – generally less than six feet per second. Colonies are rare in wavewashed zones, except for sheltered nooks and crevices. In most European lakes, the greatest
densities are at depths ranging from 6 to 45 feet2.
Zebra mussels also colonize soft, muddy bottoms. Hard objects, such as pieces of native mussel
shells, act as a base for settling veligers. As a few mussels begin to grow, they serve as substrate

1

Zebra Mussels Threaten Inland Waters: An Overview
http://www.seagrant.umn.edu/ais/zebramussels_threaten
2

Zebra Mussels Threaten Inland Waters: An Overview
http://www.seagrant.umn.edu/ais/zebramussels_threaten
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for additional colonization. In this way, extensive mats of zebra mussels can form on soft lake
and river bottoms3.
Zebra mussels can attach and settle on the natural stones, rocks, other adult mussels,
macrophytes and on the structures made of cement, iron, PVC and sheet iron. Furthermore,
although possible they are rarer that they will successfully establish a colony on soft, fine
sediments like silts and clays. Zebra mussels can often live in such silty sediments by initially
attaching to small fragments of plants, wood, shells, and stones and subsequently attaching to
each other to form druses(14)
The distribution of Zebra mussel larvae in water column is not homogeneous and larvae
concentrate in trophic zone. Besides other factors, it should be considered that the depth of water
intake will be also able to influence zebra mussel problems. In addition to natural substrate and
hard surfaces for attachment, artificial substrates such as water intake and transport structures of
dams constructed on the rivers have been provided to form new substrates and to increase mussel
densities(14).
The major environmental factors that effect the life cycle of mussels are: Physical and chemical
qualities of water (temperature, pH, dissolved oxygen, calcium level, salinity), attachment and
settlement substrate, water velocity, abundance of food and natural enemies.
2.3.ZEBRA MUSSELS EFFECTS
Zebra mussels are filter feeders. They strain water for the food they need. The long-term
consequences of colonization of Zebra Mussels on environment are still being studied. As zebra
mussels spread, biologists are concerned that species. The life span of a zebra mussel is about 45 years. An adult female zebra mussel may produce between 30,000 and one million eggs per
year. However, only abut 2-5% of those eggs reach adulthood. Within 2-3 weeks of their birth,
zebra mussels “settle” and attach by strong byssus threads to hard, still surfaces such as rock,
wood, glass, rubber, and other sessile (immobile) animals.
Zebra mussels are filter feeding organisms; their filter out nearly all the phytoplankton and small
zooplankton in an area. Because of their large populations, they can eat the majority of important
producers in an aquatic ecosystem (9).

3

Zebra Mussels Threaten Inland Waters: An Overview
http://www.seagrant.umn.edu/ais/zebramussels_threaten
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Their colonies can become so dense and thick that they clog pipes and waterways. Once zebra
mussels enter an ecosystem, it is very difficult to control them. Their populations grow at a rapid
speed. Because their threads are so strong, it is difficult to remove them from objects once they
are attached. The cost of trying to control zebra mussels is extreme – the cost in the Great Lakes
alone exceeds $500 million per year (9)
2.3..1.Negative Effects of the Zebra Mussels on Hydro-Power Energy Generation
After mussel infestation, there will be an additional loss at the trash rack and added friction in the
tunnels. Since it was not possible to predict the change in the other items, no adjustments were
made for these remaining head losses. A study was conducted to perform risk assessment and to
develop preventive measures for zebra mussel infestation at a planned hydroelectric power plant
(Alpaslan II HEPP) in southeast Turkey (10). Possible energy reduction study results indicate
that zebra mussel colonization can reduce the power generation as much as 4.2%. Similar
reductions in power generation along with capacity reduction up to 7.0% have been reported by
Jones et al. (11) for Wheeler Hydro Plant due to excessive trash accumulation at the trash racks
(10). In addition, critical damage to the penstock and turbine is possible if surge tank tunnels or
water cooling systems are clogged (Figure 7).

Figure 7. The parts of a HEPP may be affected by Zebra Mussel infestation
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CHAPTER III

3.1.ZEBRA MUSSELS HISTORY AND OBSERVATIONS IN TURKEY
The first records concerning the presence of Dreissena in Turkish freshwaters have dated to
1897. Zebra mussel was first recorded in Bursa and its surrounding freshwater in 1936. Fouling
problems by zebra mussel in Hydro Power Plants of Turkey were first determined in Kovada I
HEPP in 1964 (12).

In the same period, the application to the U.S. Bureau of Reclamation from Turkey has been
answered that Zebra mussels are not located in the USA States. A study carried out in the Soviet
Union for the solution of problems was sent to Turkey (13) by the USBR

3.2.Spreading Areas in Turkey
The distribution of zebra mussel in Turkish freshwaters were determined in the following regions
until the year of 2005 (14): Terkos, Sapanca, Acarlar, Poyrazlar, Akgöl, Taşkısığı, Bafa, Eğirdir,
Kovada, Beyşehir, Burdur and Yarışlı Lakes; Hirfanlı, Kesikköprü, Kapulukaya, Derbent,
Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik, Karkamış, Seyhan and Aslantaş Dam and HEPPs; Gazibey,
İkizcetepeler,Atıkhisar and Bolu Gölköy Dam Lakes (Fig 6). The records in relation to the
15

distribution of zebra mussel in Turkey and all over the world show that zebra mussel is native to
Turkish freshwaters. However, it can potentially transfer to uninfected areas.
Atatürk and Birecik Dam and HEPPs may have been infected by means of boats brought to the
Ataturk Dam Lake for water sports (15). Studies conducted by Şeşen and other experts reveal
that the distribution areas in Turkey also tend to expand.

Figure 6. Map shows presence points of Zebra Mussel ( Dreissena polymorpha ) in freshwaters
and dam lakes in Turkey (After 10,14,16)

According to Geldiay and Bilgin (17), D.polymorpha (Zebra Mussel) is located in Egirdir,
Kovada, Beysehir and Sapanca Lakes.in Turkey. From the northern shores of Lake Burdur, only
the eroded shells could be collected. According to Baykal (18) (1960), there are fossils of
D.bouldrourensis d'Arch in Burdur Lake.
Yildirim and Şeşen (19) found that four bivalve species (D. polymorpha, D.bouldrourensis,
Pisidium and Anadonta cygnaea) were detected in the 58 freshwater habitats around Burdur and
Isparta and that D.polymorpha was found in Burdur, Yarışlı, Eğirdir and Kovada Lakes.
Since 1997, the type of mussel that caused the problem at Atatürk Dam and HEPP was defined
as D. polymorpha. The same species are also found in the Euphrates River and all the reservoir
lakes in the Euphrates Basin (Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik and Karkamış). It is stated 6 that
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the species is also common in Lake Terkos4 , Bolu Gölköy Dam Lake and Poyrazlar, Taşkısığı,
Akgöl and Acarlar Lakes in Sakarya basin5.Zebra Mussel has also been observed in İkizcetepeler
Dam reservoir that supplies Balıkesir City Drinking Water .
It has also been observed that the Zebra midye was located in Kesikköprü Dam, Hirfanlı Dam,
Derbent Dam lakes on Kızılırmak river and Gazibey Dam Lake on the Osügülüç branches of
the Kızılırmak river. It is stated that the mussel is also located in the Kapulukaya Dam Lake
which is on the upper site of Kesikköprü Dam6. It is thought that the living conditions of Zebra
mussels in the Bafa Lake in the 1980's where salinity was 04% have been lifted as a result of the
increase of salinity to 1.4% in recent years. According to studies carried out in Mediterranean
Region in 2002, it was determined that D. polymorpha was located in in Seyhan, Çatalan dam
lakes in the Seyhan Basin and in the Aslantaş dam lake in.Ceyhan Basin.
As stated by Bobat, Hengirmen and Zapletal (20), Zebra mussel (D. polymorpha) has to reach
problematic densities trough the flow of water to the still water system, and the formation of
appropriate holding places as a result of structures made in natural lakes and dams in rivers.
Turkey has been in a rapid progress to built small HEPP, small dams for irrigation and water
supply systems since 2005 that was the most comprhensive investigation has completed on zebra
mussel presence regions in Turkey rivers and reservoirs. But there hasn't been studied and
investigated on possible Zebra Mussel's spread movements since last decade.
According to DSİ report (1), in Turkey, 629 small and large dams ,384 irrigation schemes ,98
water supply systems has been opened by State Hydraulic Works (DSİ) since 2005. Private
sector has also built 510 river and canal type hydroelectric power plants since 2008. More than
100 small HEPP projects are under construction in different basins. About 550 small dams
mainly for irrigation purposes are planned to built in near future. In fact some of them
construction has already been started . Many of these water storage and diversion structures have
completed in places where Zebra mussels were previously identified. This situation shows that
zebra mussels in the near future can make it difficult to provide safe water from these systems
and that problems arising from zebra mussels in Turkey will increase 7.
4
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3.3.Investigations on Zebra Mussel in Turkey
Zebra mussel, Dreissena polymorpha , has been caused biofouling problems in Atatürk Dam and
HEPP since 1997, in Birecik Dam and HEPP since 2000. To obtain the data related to control
methods of the pest, monitoring activities were carried out in Atatürk Dam and HEPP, and
Kesikköprü Dam between 2001 and 2002. The investigations in Kesikköprü Dam Lake have
shown that zebra mussels have three reproduction periods (April-May, June-July and JulySeptember).

Figure 8. Water Temporatures of the lakes of Keban, Atatürk, Kesikköprü and Seyhan Dam's
Reservoirs. Source: (14).
Long-term average temperatures of Keban, Atatürk, Kesikköprü and Seyhan Dam lakes are
given in Figure 8. The first larvae in the water began to appear when the surface water
temperatures were around 10 ºC. While the surface water temperatures increase during the period
of the larval period, there are lower temperatures preferred by the larvae in the deeper part of the
lake. However, in order to survive the lives of the larvae, other conditions at these depths must
be at an appropriate level.
Surface water temperatures are lower in the Kesikköprü Dam Lake than in the Atatürk Dam
Lake. As a result, the larvae are seen later in the Kesikköprü Dam Lake than the Atatürk Dam
Lake.There are larvae in April-September in Kesikköprü Dam Lake and in all year in the Atatürk
Dam Lake.
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In Atatürk Dam and HEPP there have been mussel larvae throughout the year, although there
have been great differences among larval densities. The highest larval density has been
determined to be 13 000 individuals /m2 at the part of Şanlıurfa Tunnels of Dam Lake.
Densities of mussel larvae were higher at the depths between 9 -15 meters relatively. Juvenile
densities on the stones installed in Dam Lake have ranged from 46.537 to 131.111 individuals/m2
depending on reproduction periods, suitable substrate for attachment and water depths.The
appropriate temperatures for larval development have been determined as 14-16 ° C and
inappropriate temperatures, as higher than 24 ° C. The appropriate temperatures for plantigrade
are between 18- 22 ° C, and inappropriate temperatures higher than 24 ° C.
Since calcium is the main component of zebra mussel shells, quantity of calcium in the water is
of vital importance for zebra mussels. Calcium levels in Kesikköprü Dam Lake is mean 102.65
mg/l that is sufficient for life cycle of mussels. Salinity level in aquatic environment is one of
the major factors which effect mussel availability and survival. Salinity in Kesikköprü Dam Lake
has not been greatly changed depending on seasons and depths of the Lake. Salinity level of
Kesikköprü Dam Lake is mean 0.699 ppt which is appropriate for life cycle of Zebra mussels.
Although temperature levels in Keban and Kesiköprü Dam Lakes are suitable for good growth of
zebra mussels, pH levels are suitable only for moderate growth of zebra mussels. One of the
factors that limit the development of zebra mussels have been assessed as pH of Lakes (14).
In Atatürk Dam Lake both water temperatures and pH levels are suitable for best growth of zebra
mussels. One of the reasons of the problems by zebra mussels in Atatürk Dam an HEPP is that
water temperature and pH levels are suitable for spawning and development of zebra mussels in
contrast to that in Kesikköprü Dam Lake. High temperatures of water in Seyhan Dam Lake could
be effective in control of Zebra mussel densities (14).
Following main points have been observed during the Zebra Mussel investigation in the
Kesikkoprü and Atatürk Dam (14).
 Mussel attachment was not determined on cooling water serpantines made of copper in
and HEPP of Atatürk Dam.
 The bottom structure with sand and silt of Kesikköprü Dam Lake is not suitable for
attachment of mussels. Mussels settling the bottom of the Lake have been survived on the
small stones and by attaching to each other and their densities have been changed greatly.
 In Atatürk Dam and HEPP, shaft seal is one of the places where mussels cause important
problems. Water velocity in shaft seal is 1.25 m/sec. And this velocity can not hinder
mussel attachment.
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The observations implemented in Atatürk, Gazibey and Kesikköprü Dam Lakes indicate
that the changes in annual water levels of Lakes were a significant factor in the control of
mussel densities.

3.4.Problems created by Zebra Mussels in Turkey
The environmental impacts of zebra mussels in Turkey are largely pollutant (biofouling) effects.
Below are the problems of Zebra mussels in Dams and HEPPs, Drinking Water and Wastewater
Facilities and Irrigation Facilities in Turkey.
Zebra mussel problems, which are economically important in Turkey, have been observed for the
first time in dams and HEPPs. In 1964 and the following years, Zebra mussels, have been found
to cover the tunnels and the pipes of the Kovada I and II HEPPs and reduce the sections by
narrowing in 1964 and later years (12). After this first detection of mussel damage, Zebra mussel
problems have not been seen for many years in Turkey. Then, Zebra mussel problems occurred
in Atatürk, Birecik and Karkamış Dams and HEPPs. located in the downstream part of the Fırat
Basin.
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Figure 9. Zebra Mussel problems in cooling water inlets and hidrants (21)
Zebra Mussels were first noticed during the annual revision in August 1997 at Atatürk Dam and
HEPP. Places where the Zebra Midies are in trouble and precautions taken are given below:
Atatürk Dam HEPP Unit 8 intake gates couldn’t be opened. The mussels were cleaned for about
1 month (07.08/ 03.09.1997). The slides of the water inlet cover can be cleaned using 400 bar of
pressurized water. Unit cooling water inlet filters (Fig. 9) are cleaned from the mussels in each
revision period. Cleaning takes 5-6 days. At Ataturk Dam HEPP, the speed regulator cooling
coils are cleaned every year during revision periods. It takes 2 days. Cleaning the shaft release
takes 7-10 days (Figure 10). As a result, during the annual revision studies, the revision time is
extended for each unit about 10 days due to the mussels.
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Figure 10. Problems created by Dreissena polymorpha in different parts of Atatürk Dam and
HEPP (15).
The problems of Birecik Dam and HEPP were determined about 2 months after the operation of
the plant on August 26, 2000 (Figure 11). Considering that mussel problems can temporarily
disable the plant, authorities have sought urgent solutions (15).
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Figure 11. Problems of Dreissena polymorpha in Birecik HEPP (15).

Figure 12. Zebra Mussel Accumulation on the Water Intake Trash Racks (21).
Zebra mussel accumulation can also be seen on the water intake trash Racks in HEPP (Fig 12).
In September 2001, in the examinations made with divers in Birecik dam lakes, garbage grids
were observed at 3-10 cm thick mussel contamination at the intersections where there was little
or no water flow and about 9-10 m depth at the base and upper part. The size of the largest
mussel collected was measured as 3 cm (20).
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Intensive mussels were found in 2001 in the water intake structure covers of Karkamış Dam and
HEPP, which was started operation in 1999 and mechanically cleaned by divers.
In Karakaya Dam and HEPP, very small amount of mussels were found on the water intake
mouth covers, but no problem occurred. Zebra mussel complaints have not been addressed in
response to the presence of Zebra mussels in rivers and reservoirs of Gazibey, Hirfanlı,
Kesikköprü, Kapulukaya and Derbent Dam and HEPPs located in Kızılırmak Basin. Mussel
problems were investigated in Gökçekaya and Yenice Dam and HEPPs in Sakarya Basin in 2001
due to the presence of mussel in Sapanca Lake and the connection of the lake with the river. In
the limited section of the Sakarya River, no mussels were detected in adult or larval periods, and
central authorities reported that there were no mussel problems.

Investigations in 2002 show that, Zebra mussels are present at, Seyhan, Çatalan and Aslantaş
Dam and HEPPs but there were no serious problems, and mechanical cleaning were done when
necessary at the revision periods 8
It is noted that mussels were seen at Ömerli and Darlık Dam Lakes that provide drinking water to
Istanbul, entry structure of the Ömerli Treatment Plant should be cleaned from the mussels, there
is danger in the Melen-Alaca-Ömerli and Yeşilçay-Darlık-Ömerli systems, mussels can also be
seen in the Istranca-Terkos system due to the wide variety of sources 9 ..

8

Üstündağ, S., 2002. DSİ VI.and XV. Regional Directorates, Zebra Mussel Reviews in the Reservoir Lakes
(17.2806.2002) (Travel Report)
9

Istanbul Master Plan Consortium, Final Report, Volume 2.
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Figure 13 .Urfa Bozova Irrigation Pump Station’s Filters in 2010 (21)

Figure 14. Zebra Mussel Accumulation on the Urfa Tunnel Raw Drinking Water Intake (21)
Zebra Mussels are observed to develope intensively in Urfa Bozova Irrigation Pump Station’s
Filters (Figure 13) , the Eyüp Bağları Pump Station which receives water from Keban Dam
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Lake,in the The Köprüköy Irrigation System which receives water from Kesikköprü Dam Lake
and on the covers of the water intake of Şanlıurfa Tunnels (Fig.14) which take water from
Ataturk Dam Lake. They are cleaned mechanically during maintenance-repairs.

The Nizip Drinking Water Facilities that received water from the Birecik Dam Lake were noted
to have caused significant damage due to the zebra mussels. The "Shock Chlorination System" is
projected for solving problems that originate in the zebra mussels in Şanlıurfa City raw drinking
water supply pipe (Fig.15) and Sanliurfa Water Treatment Plant which will take water from the
Atatürk Dam Lake by Sanliurfa Tunnels .

Figure 15. Zebra Mussel accumulation in Şanlıurfa City raw drinking water supply pipe.(21).
Site investigations showed that there is a danger of the occurrence of zebra mussel problems in
Turkey and measures must be taken in planned and operated facilities that generate hydroelectric
energy, supply drinking or irrigation water from the water sources with Zebra Mussels presences
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Figure 16. Zebra Mussel accumulation in the pipes.
3.5 Kesikköprü Dam Case
Studies done by State Hydraulic Works expert on biology of the Zebra Mussel showed that the
shell lengths and weights of adult mussels have been changed depending on the age of mussels
and qualities of their habitat such as depth, food, water quality (temperature, pH, dissolved
oxygen etc.).

Figure 16 a. Plankton collection devicies at the Kesikköprü Dam Reservoir (DSİ 2005).
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In Kesikköprü Dam Lake, shell lengths of adult mussels had been measured as mean 22.5 mm
(min. 12.0-max. 31.0) and their weights as mean 1784.1 mg (min. 130-max.3770). The shell
lengths of young adults had been measured as mean 10.8 mm (min. 6.0-max. 16.0) and their
weights as mean 186.12 mg (min. 70-max. 730). The biggest mussels in Turkey were collected
from İkizcetepeler Dam Lake. The shell lengths of these mussels were determined as mean
27.0 mm (min. 15.0-max. 43.0) and their weights as mean 1887.0 mg in (min. 460-max. 4660).
The shell length of D-shaped larvae was measured as mean 92.0 µ (min. 70 -max. 110); that of
plantigrade stage as mean 1.12 mm (min. 0.84 – max. 1.48 mm); that of young mussels as mean
5.39 mm (min. 3.82-max. 7.03). Adult mussel densities in previous years were determined as
13994 individuals/mPP2PP on the fish cages and 9154 individuals/mPP2PP at the bottom of
Kesikköprü Dam Lake (DSİ 2005).
The data concerning adult mussel densities indicate that zebra mussels in Kesikköprü Dam Lake
have lived in sublittoral and profundal zones; that the adult densities have greatly changed
depending on different sampling points; and that mussel densities on fish cages and the rate of
their survival were higher than those at the Lake bottom (DSİ 2005).

Fig 16 b. Measurements with water quality measurement system at the Kesikköprü Dam's
Reservoir (DSİ 2005)
The investigations in Kesikköprü Dam Lake have shown that zebra mussels have three
reproduction periods (April-May, June-July and July-September). In parallel to these periods,
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three larval peaks were determined in the Lake water. The densities of larvae in peak periods are
80213 individuals/mPP3PP in average for first reproduction period (25.04.2001); 157554
individuals /mPP3PP in average for second reproduction period (26.06.2001); and 22223
individuals/mPP3PP in average for third reproduction period (31.07.2001). The highest larval
density was 203315 individuals/mPP3 PP(26.06.2001) in the Lake. The duration of the first
reproduction period was found to be 6 weeks; that of the second reproduction period, 2-3 weeks
and that of the third reproduction period, 11 weeks. Mussel larvae have been between April and
September in Dam Lake water (DSİ 2005).
3,6 Some Obtained Results
The appropriate temperatures for larval development have been determined as 14-16 ° C and
inappropriate temperatures, as higher than 24 ° C. The appropriate temperatures for plantigrade
are between 18- 22 ° C, and inappropriate temperatures higher than 24 ° C. Those for juvenile
development have been changed between 22-24 ° C. The depths that larvae transform into
plantigrade and juvenile stages have been changed depending on water temperature and pH. In
the second reproduction period that temperatures at the surface water increased, the depths
transformed into plantigrade and juvenile stages have been risen (DSİ 2005).

Considering the shell lengths of juveniles in Kesikköprü Dam Lake, it can admit that juveniles
start to transform to adult stage at about ends of July. The period from egg to new adult are
approximately 16 weeks in 2001. The major environmental factors that effect the life cycle of
mussels are: Physical and chemical qualities of water (temperature, pH, dissolved oxygen,
calcium level, salinity), attachment and settlement substrate, water velocity, abundance of food
and natural enemies(DSİ 2005).
Table 2. Height and weight of Zebra Mussels collected from differnet dams reservoirs.(DSİ
2005)

In studies made in Eurasia 21 predator bird species had been recorded. All of these birds have
been lived in Turkish freshwaters. Except for gull and Fulica atra, it has not known if these birds
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have been in Kesikköprü Dam Lake. Anyway, Kesikköprü Dam Lake is not an important bird
area.
One species (Cladophora) of seven biological competitors recorded in Eurasia has also
determined in Turkish freshwaters. Green algae (Spirogyra) have been competed with zebra
mussels in Kesikköprü Dam Lake. Moreover, a sponge species of biological competitors,
Spongila lacustris (L.) has also identified in Kesikköprü Dam Lake (DSİ 2005).
Three species of ten predators, crayfish (Astacus leptodactylus), crab and freshwater rat (Rattus
norvegicus) determined in Eurasia and North America have been lived in Turkish freshwaters,
too.
Natural enemies could be effected to control zebra mussel populations in Turkish freshwaters.
However, the detailed investigations on this subject should be made in Turkey.
The sufficient data concerning life cycle and environmental relations of zebra mussels in Turkish
freshwaters were obtained from the field works carried out in Kesikköprü and Atatürk Dam
Lakes between 2001 and 2002 (DSİ 2005).
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CHAPTER IV
4.1.Preventive Measures in Turkey
Studies have shown that zebra mussel problems identified in Turkey are less frequent than those
in North America and they are seen especially in newly constructed facilities. The main reason
for this situation is that this species is considered as an indigenous species for Turkey and an
exotic species for North America (DSİ 2005).
Every method has no application in every environment when fighting with Zebra mussel. The
methods of struggle against zebra mussels in water structures are summarized below:
1.Jet cleaning with high pressure water
2. Low-frequency electromagnetism application
3. Heat applicati application
4. High flow rate application
5. Use of repellent materials
6. Biological combat
7. Mechanical cleaning
8. Use of chemical substances
9. Paint systems.
One of the methods applied is spraying water with 3000 psi pressure and removing zebra
mussels from the place where it is held. This method was applied at Atatürk HES water intake
covers and positive result was obtained.
Metalizing (zinc-aluminum coating), Line-x (polyurethane based surface coating), CTP pipe,
HDPE pipe which are being used in closed system irrigation networks are used for control
purposes in Ataturk Dam Lake and Mardin Regulator in 2007, At the end of the observation, the
most zebra mussel clinging was observed in Line-x coated plate and the least adhesion was
observed in CTP type pipe (22).
Mechanical methods (scraping and study of divers) against Zebra mussel are still being used in
Atatürk, Karkamış, Seyhan and Aslantaş HES and Yaslıca Tunnel.
In the hydrants of the Mardin-Ceylanpınar pressurized irrigation system, 2 mg / l high chlorine
doses were initially applied to the test line to prevent zebra mussel collection. Then 0.5 mg / l
chlorine was applied for 15 minutes and 30 minutes was given. In this way, chlorine application
was carried out every 21 days for 3 days (Aksu et al., 2008). Images taken before and after the
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irrigation season with the robot camera in order to compare the collection of mussels are given in
Figure 17 (21).
Within the scope of these studies, the zebra mussel problem (Figure 15) in the raw water supply
line of Sanliurfa drinking water treatment plant was investigated and it was suggested to install
the pre-chlorination unit at the exit of the tunnel where raw water was taken for treatement.
Satisfactory results were obtained from both chlorination applications. However, it has also been
stated that using chlorine continuously will not be economically and environmentally appropriate
(21).

Figure 17. Robotic Camera and Zebra Mussels accumulation into the connection part of the
pressured CTP type pipe (21).
Another alternative applied in the scope of these studies is coloring. In dyeing, the most common
and successful are silicone based nontoxic paints. As a result of this painting, a slippery surface
is formed which minimizes the adhesion of the zebra mussels. However, the effect of the paint
which is more suitable for environmental health is about 5 years and its cost is high.
In studies conducted against Zebra Mussel, the Bernoulli filter (Figure 18) was tested in the
Yaylak Closed Irrigation System and Zebra mussel pinning was not detected at the end of the
irrigation season, even when the Bernoulli filter was fitted (21)
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Figure18. Bernoulli Filter (21)

4.2.General Evaluation
Zebra mussel colonization can result in losses in hydraulic capacity of the systems, the clogging
of strainers and filters, the obstruction of valves, and nuisance problems associated with the
decay of proteinaceaus flesh and the removal of shells ( 24,25). Mussel infestation of natural and
artificial constructions increases the operation and maintenance of water systems (26), thereby
affecting individual residents, municipalities and industries.
Zebra mussel densities can be so high that the diameter of pipes at some plants have been
reduced by two-thirds in water treatment facilities. Zebra mussels cause expensive problems,
blocking pipes that deliver drinking and process water to cities and factories and cooling water to
power plants.
Bobat (27) claimed that methods for the management and control of Zebra mussel can be
essentially classified into 3 categories: chemical, physical and biological. While each of these
management types have some advantages and disadvantages, given the nature of each strategy,
one type may be more appropriate for a particular habitat or situation than the others. Some of
these strategies are primarily reactive, while others are proactive/preventive.
Preventive control methods include toxic construction materials, antifouling paints or coatings,
chemical treatments, and mechanical filtration and some non-chemical processes such as
acoustical vibration and electric fields. Reactive control methods, those applied after infestations
have been detected, consist of mechanical cleaning, high-pressure water jetting, carbon dioxide
pellet blasting, freezing, and desiccation.(27).Thermal treatment and chlorination can be used
initially as a reactive treatment to clean a system, and then preventively as regular maintenance
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to prevent further fouling. Moreover, the use of extremely lowfrequency electromagnetism may
prove to be a viable means of nonchemical Zebra mussel control.(27).
At the end of the studies done in Turkey, it can be said that there is a danger of problems with
Zebra Mussels in the hydraulic facilities that receive drinking water, irrigation water and
hydroenergy production or cooling water from the water sources that zebra mussel is present.
However, it is understood that Zebra mussel problems identified in Turkey are lighter than the
problems in North America, especially in newly constructed facilities and they are seen
especially in newly constructed facilities. The main reason for this situation is that this species is
considered as an indigenous species for Turkey and an exotic species for North America (14).
Zebra Mussel Prevention researches carried out recently in Turkey are concentrated in the dams
on the Euphrates River due to the increasing problems. In the Euphrates Basin, the regime of
flowing water has changed into that of lakes (i.e. stagnant water), due to the cascade of dams and
HEPPs. Furthermore, the discharge of domestic wastes into Atatürk Dam Reservoir has played a
role in enhancing mussel reproduction and population development.
It has been observed that Atatürk Dam Lake both water temperatures and pH levels are also
suitable for best growth of zebra mussel
Therefore, Zebra mussel has reproduced in appropriate aquatic conditions. However, the fouling
problems associated with Zebra mussel in the Euphrates Basin are less severe than those in the
freshwaters of North America and Europe at present. Zebra mussel is likely to cause more severe
consequences in both the Euphrates Basin and freshwater systems in other geographical regions
of Turkey in the near future.
Various protection measures have been tried between 2006 and 2008 in order to determine the
most suitable and economical method for protecting water structures from zebra mussel effect.
During this period, dyeing with preventive dyes, use of different materials, chemical application
and filtration methods have been experimented. In the case of closed system irrigation, a
filtration experiment was carried out in 2010 to determine the efficiency of the filtration.
At the end of the researches carried out in Turkey, it has been determined that the most important
parameters affecting the living environment of zebra mussels are temperature, pH, calcium ion
concentration, properties of attachment site and water flow rates.
In particular, the operating programs of the dams under the risk of zebra mussel must be
determined in order to minimize the adverse effects of zebra mussels that accumulate in
reservoirs and water intake openings.
The investigations have shown that Dreissena species in Turkey are D. polymorpha (Pallas) but
the observation studies and updated records on the distribution of zebra mussels are limited. For
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this reason, it is necessary to update the distribution map of the zebra mussels and determine the
problematic areas by carrying out studies in dam and HEPPs which are increasing rapidly in the
last period.
Turkey has implemented approximately 700 small dams, hydraulic structures and 510 new
small HEPP projects since last 10 years. It has also decieded to rehabilitate irrigation systems
from classical open channel system to modern pressuresied systems So this new modern
irrigation systems as well as several new water storage and diversion structures have created
suitable stagnanted water environment for zebra mussel to be growth since last 10 years.But
there hasn't been enuogh studies to identify the last situation in these new areas. Therefore
ıdentification of places where zebra mussel species are present and spreading out causing
problems in the operation of water structures has been more important for operational safety. In
addition to this, it is also important to take precautions against mussel contamination of other
habitat.
Risk assessment should be conducted for zebra mussel infestation for new hydro power plants as
well as existing structures. In addition, preventive measures should be included against zebra
mussel infestation in the design and operation of these major facilities based on the local
conditions at a site.
Zebra mussel preventive measures experienced in Turkey showed that fouling problems caused
by the Zebra mussel are not generally solved by one control methodology. For each location or
situation the best solution can be a combination of physical, chemical and biological applications
in that declining order of acceptance.
Criteria for selecting an appropriate control method must include environmental and economic
concerns and ease of application. Moreover, careful attention must be given before, during and
after the implementation of control strategies to ensure that there are minimal adverse
environmental impacts.
Mechanical methods in control of zebra mussel have been already applied in Turkey. Attempts
have been continued to use nontoxic antifouling paints and Extremely Low Frequency
Electromagnetism (ELF-EM) as alternative preventing control methods in control of zebra
mussels.Natural enemies could be effected to control zebra mussel populations in Turkish
freshwaters. However, the detailed investigations on this subject should be made in Turkey.
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Ön Rapor Hakkında :
İklim değişiminin su ve toprak kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi başta su güvenliğimiz
olmak üzere gıda güvenliğimizi de doğrudan etkileyecektir.Bu nedenle Su Politikaları
Derneği olarak Su Kaynakları Yönetimi, İklim Değişiminin etkileri konusunda araştırma,
eğitim ve yayın alanlarındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. .Daha önce yine TÜSKOOP-BİR
ile başlattığımız “Çiftçiler İçin Tarımda İklim Değişimine Uyum ve Farkındalık Projesi” nin
ön raporunu yayınlamış bulunmaktayız.
Ülkemizin tarım işletmeleri sahiplerinin yaşlanması ve yeni neslin daha çok kent hayatını
tercih ederek tarımsal üretimden uzaklaşması son dönemde iklim değişimi ile birlikte
ülkemizin gıda güvenliğini tehdit eden bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.Genç neslin kırsaldan
kente göç etmesi aynı zamanda tarım işçisi temini konusunda da zorluklar yaşanmasına neden
olmaktadır.Ortaya çıkan bu yeni koşullar Türkiye tarımının yapısal geleceğinin incelenmesini
zorunlu kılmaktadır. Siyasi iktidar da bu durumu farkederek Mart 2016’da genç çiftçilerin
kırsalda üretime devam etmesini veya kente göç etmiş olanların köye dönüşünü teşvik
etmek amacıyla genç çiftçilere 30 000 TL kırsal kalkınma hibe desteği verme kararı
almıştır.
Bu kapsamdaki gelişmeler dikkate alınarak Derneğimiz ve Sulama Kooperatifleri Merkez
Birliği arasında ‘Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü”
nün araştırılması konusunda bir karar alınmıştır. Bu doğrultuda Derneğimizin Hidropolitik
Akademi Merkezi , Uygulamalı Araştırma Merkezi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik
Bölümü tarafından yürütülen bu projenin yüzyüze anket çalışması Sulama Kooperatifleri
Merkez Birliği tarafından 04-08 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen ‘Arazi
Toplulaştırmasının Sulamaya Etkileri’ Sempozyumunda gerçekleştirilmiştir.
Anketin kapsamlı istatistiksel değerlendirilmesi çalışması
Uygulamalı Araştırma
Merkezimizde sürmektedir. Ancak anketten elde edilen ilk sonuçlar üzerine yaptığımız
değerlendirmelerimizi bu ön raporda ilgili kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerine sunmak
istedik
Faydalı olması umuduyla
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan
2 Ocak 2017-ANKARA
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Arazi Toplulaştırmasının Sulamaya Etkileri’ Sempozyumu 04-08 Aralık 2016

Sempozyumda Yüzyüze Anket Çalışması
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1.BÖLÜM
TARIMIN ARTAN STRATEJİK ÖNEMİ

Giriş
Tarım sektörünün stratejik konumu gerek akademik çevrelerde gerekse basın organlarında
sürekli olarak vurgulanmaktadır.
Geleneksel yapısal dönüşüm modelleri tarımı sanayileşmedeki katkısına dikkat çekerek
sanayiye hizmet eden yardımcı bir rol vermektedir. Tarımın kalkınmadaki temel önemi göz
ardı edilmektedir.
Tarımda üretkenliğin artırılması ile çiftçi gelirinin artması, yoksulluğun azaltılması ve kırsal
kalkınmanın sağlanması yapısal dönüşümün belirleyicileri olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı tarım sektörünün mevcut durumunun teşhis edilmesi ve çözüm önerisi
getirmenin yanı sıra, mevcut çözüm önerilerinin ne kadar isabetli olduklarını ortaya
koymaktır.
1.1.Tarım Sektörünün Artan Stratejik Önemi
Tarım, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak hassas sektör olma özelliğini
korumaktadır. Bu sektörde, gelişmiş ülkeler de dahil devlet müdahalesi ve düzenlemesi yoğun
olarak sürmektedir. Bir ülkede tarımın milli gelir içindeki payı ne kadar büyükse ve tarım
sektörünün göreli gelişme hızı ne kadar yüksekse, tarımın o ülkenin ekonomik gelişmesine
ürün katkısı o kadar fazla; bu değişkenler ne kadar küçükse o kadar az olacaktır (Kazgan,
1966: 251).
Tarım sektörü birçok sektör ile etkileşim içerisindedir. Tarım sektörü tarıma dayalı sanayilere
hammadde sağlarken, diğer sektörlerde de üretilen mal ve hizmetlere talep oluşturarak
ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Tarım sektöründe yaşanacak bir büyüme ile birlikte,
sektörler arasındaki alım satım ilişkileri de artacak ve bunun sonucunda tarım sektörü,
ekonomi ile bütünleşerek sanayinin ve diğer sektörlerin gelişmesine yardımcı olacaktır. (Dura,
1987: 24)
Tarım sektörü hem kendi ürünlerine, hem de sınai ürünlere talep oluşturarak her iki sektörün
gelişimine katkı sağlar. Tarımsal ürünler zorunlu tüketim malları olduğundan bu ürünlere
yönelik talep hem kırsal, hem de kentsel alanlarda nüfus artışına paralel olarak artacaktır.
Artan talep üretim miktarının ve ürün kalitesinin artışını özendirecektir. Öte yandan, tarım
kesiminin üretimde kullandığı girdilerin birçoğu sanayi sektöründe üretilmektedir. Tarımda
8

kullanılan traktör ve ekipmanları, biçer-döğer, hasat makinesi gibi alet ve makineler ile
kimyasal gübreler ve tarımsal mücadele ilaçları gibi girdiler hep sanayi sektöründe
üretilmektedir.
Tarımsal üretim yöntemlerindeki gelişmeler, sonuçta tarım nüfusunun gelirini ve işgücü
verimliliğini artırmaktadır. Tarım kesimindeki nüfusun gelirinin artması sanayi ürünlerine ek
talep meydana getirmektedir. Ayrıca tarımsal faaliyetlerde modern üretim yöntemleri kullanıldıkça
artan işgücü verimliliği tarımsal istihdamı azaltmaktadır. Bundan dolayı, tarım sektöründe
oluşan gizli işsizlik sanayi kesimine ucuz işgücü olarak dönmektedir. Tarımsal gelişmeler
sanayi ürünlerine olan talebi artırırken, aynı zamanda sanayi sektörüne yönelik hammadde
arzını artırmaktadır. Sanayi sektörü, bir taraftan tarımsal ürünleri girdi olarak kullanırken,
diğer taraftan da tarım sektörüne girdi sağlamaktadır (Taraklı, 1996, 4). Bu açıdan
bakıldığında tarım ve sanayi sektörleri rakip olarak değil, birbirlerini tamamlayıcı ve
destekleyici sektörlerdir.

Tarımsal yapıdaki bir ekonomiden, sanayileşmiş bir ekonomiye geçilirken Tarımsal üretimin uyardığı girdi
talebine bağlı olarak sanayi malları için talep potansiyeli oluşturmaktadır.

Tarımda girdi olarak kullanılan sanayi ürünlerine duyulan talep artışı bu sanayilerin
gelişmesine ve yeni yatırımların gerçekleşmesine yol açmaktadır. -Modern tarım tekniklerinin
kullanılması sonucu üretim ve verimlilik artmaktadır. Bu artış kırsal kesimde gelir düzeyinin
yükselmesine ve yaşam koşullarının iyileşmesine neden olmaktadır. Bu durum diğer sanayi
mallarına olan talebi de arttırmaktadır -Üretim ve verim artışı tarıma dayalı sanayilerin
gelişmesine katkı yapmaktadır. -Özellikle modern tarım alet ve makinelerinin kullanılması da
tarımda iş- gücü kullanımını azaltmaktadır. (Demirbaş ve Tosun, 2005: 30)
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Tarım sektörü aracılığı ile ülkelere döviz girişi üç şekilde sağlanmaktadır. Bunlardan birincisi;
ülkelerin üretmiş oldukları tarımsal mamulleri ihraç etmek sureti ile döviz girişinin
sağlanması, ikincisi tarımsal üretim sonucunda ithal ikâmesinin sağlanarak ülke dışına
çıkması olası dövizlerin ülke içerisinde kalmasının sağlanması, üçüncüsü ise tarıma dayalı
sanayileşmenin gelişimi sonucunda, hammaddenin yanı sıra, tüketim mallarının da ihracı ile
döviz girişinin sağlanmasıdır. (Deran, 2005: 29).
Tarım sektörünün dış ticaret yolu ile ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi açısından bir diğer
gösterge ise tarımsal mamullerin ihracatı sonucu elde edilen döviz gelirlerinin yatırım malları
ve ara girdilerin ithalatının finansmanındaki payıdır. (Şahin, 2000: 247)
Sonuç olarak Türkiye ekonomisinde tarım; nüfus ve istihdam, beslenme, tarımsal üretim, yurt
içi tüketim, tarımın sanayiye olan katkısı, milli gelir ve ödemeler dengesi açısından önemini
sürekli koruyan bir sektör konumundadır.
1.2.Dünyada Tarım Sektörüne Artan İlgi
İklim değişiklikleri ve son yıllarda artan gıda fiyatları ile beraber ortaya çıkan gıda krizleri
sadece tarım sektörünü değil, dünya ekonomilerini de ciddi boyutlarda etkiler olmuştur. İklim
değişikliği nedeniyle tarımsal verimlilikte ve üretimde yaşanacak kayıplar, bir yandan
işlenmiş gıda fiyatları diğer yandan da tarım sektörü ile ilişkili olan diğer sektörlerde maliyet
artışlarına neden olabilmakedir. Örnek olark 2007 yılından sonra sıcaklık ve kuraklık
nedeniyle düşen tarımsal üretim ile birlikte dünya gıda fiyatlarında ciddi yükselişler
yaşanmıştır. (Başoğlu,2016:181)
Yapılan öngörüler 2050 yılına kadar sadece dünya nüfusunun doyurulabilmesi için tarımsal
üretimin %70 oranında artması, gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın %100 seviyesine
çıkması gerektiğini belirtmektedir. (Özertan, 2013)
Dünya tahıl üretimi 1950’den 1996’ya kadar yaklaşık 3 kat büyürken, 2003’e kadar artış
kaydetmeden 7 yıl aynı düzeyde devam etmiştir. 2002’de ve sonra 2003 yılında üretim
tüketime yetmezken görülen 100 milyon tonluk açık, kayıtlara geçen en büyük açık
olmuştur.(Özertan, 2013)
Önümüzdeki yüzyılda dünya 3 milyar insanı beslemekle kalmayacak, beslenme biçimlerini
değiştirerek daha fazla tahıl yoğun hayvansal ürün tüketmek isteyen tahmini 5 milyar insan
daha olacaktır.
2050 yılında Dünya nüfusunun 9.3 milyar kişi olması bekleniyor. Ancak 2050 yılına kadar
sadece nüfus artmakla kalmayacak, artan nüfusla beraber kişi başına düşen gelir de
yükselecek. Gelir artışı beraberinde gelişmekte olan ülkelerdeki protein talebinde de bir artışa
yol açacak. Dünya çapındaki toplam 1.6 milyar hektarlık tarım arazisinin %45’i protein
talebini karşılamak üzere yetiştirilen hayvanlara yem üretmek için kullanılmaktadır.
Arz yönüyle ise durum şu şekildedir: Dünya çiftçileri, toprak erozyonu ve tarım alanlarının
tarım dışı kullanımla yitirilmesi gibi tehditlerle savaşmak zorunda kalacaktır. Buna birde
10

düşen su düzeyleri, sulama suyunun şehirlere aktarılması ve artan ısı gibi yeni çevre sorunları
da eklenecektir. (Brown, 2007:16)
2050 yılında dünya nüfusunu beslemeye devam edebilmek için bugün çözüm bulunması
gereken üç temel sorun bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, tatlı su kaynaklarının etkin bir
şekilde kullanılmasıdır. Nedeni ise, tüm dünyadaki su rezervlerinin sadece %3’ü tatlı sudan
oluşması ve bu %3’ün de sadece üçte birinin ekonomik olarak erişebilir olmasıdır. İkinci
sorun, tarıma elverişli arazilerin verimliliği: Dünya üzerinde tarıma elverişli arazilerin tamamı
halihazırda kullanılmakta. Bunun anlamı ise 2050 yılına gelindiğinde dünyayı mevcut 1.6
milyar hektarlık tarım arazisiyle beslemeye devam etmek zorunluluğudur. Üçüncü sorun ise
hem suyu hem de toprağı doğrudan ilgilendiren küresel ısınma ve buna bağlı kuraklık.
Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkeler tarımsal ürün üretimi bakımından kendine
yeterli olmak istemektedir. Çoğu ülkenin tarımsal destek programlarının önemli
gerekçelerinden biri, tarımsal üretim açısından kendi kendine yeterlilik ve olağanüstü
durumlarda zorda kalmamak için gıda güvenliğinin sağlanmasıdır. (Acar, 2006: 23)
Günümüzdeki yüksek orandaki kentleşmeye rağmen, 2050 yılında 2.8 milyar insanın kırda
yaşamaya devam etmesi de beklenmektedir. Yoksulların önemli kısmının kırda yaşadığı ve
kırda yaşayan insanların önemli bölümünün de geçimini tarımdan elde ettiği düşünüldüğünde,
tarımsal üretimin artmasının yanı sıra kırda yaşayanların gelirlerinin artırılması ve dolayısıyla
kırda yoksulluğun azaltılması da hem ülke ekonomilerinde hem de tarım sektöründe en
önemli hedefler olarak ortaya çıkmaktadır.

Diğer taraftan iklim değişimi ve gelişmiş dünya nüfusu nun hızla yaşlanmakta oluşu nedeniyle
gelişmiş ülkeler gıda güvenliklerini sağlamak için Afrika ve Asya’dan büyük verimli tarım
arazileri kiralamaktadır.Bu bölgelerdeki genç işgücü ve verimli ucuz tarım toprakları büyük
uluslararası şirketlerin çok büyük tarım arazileri kiralama konusundaki isteklerini
arttırmaktadır.
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2.. BÖLÜM
Türkiye Tarımının Yapısal Özellikleri
2.1 Temel Göstergeler ve Tarımın Payı
Türkiye genel olarak dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Türkiye’de arazilerin %55,9’u 1.000
m’nin üstünde yükseltiye ve %62,5’i %15’ten daha fazla eğime sahiptir. Hakim rüzgârların ve
bunların getirdiği deniz etkisinin altında olsa da kuzeydeki ve güneydeki sıradağlar nedeniyle
Türkiye’nin iklim özellikleri ile yeryüzü şekli özellikleri arasında sıkı bir bağ vardır.
Türkiye’nin arazi yapısı ile buna bağlı olarak değişen iklim özellikleri farklı coğrafi
bölgelerin, bunların içinde de mikro klimaların oluşumunu mümkün kılmıştır1.
Türkiye’de toplam arazinin %24,5’i I+II+II. sınıf topraklardan oluşmaktadır. Bu kaliteli üç
sınıf toprak içinde tarım topraklarının payı, %90’dır. Türkiye’nin 77,9 milyon hektar olan
toprak varlığının 26,3 milyon hektarını tarım arazileri oluşturmaktadır. Türkiye’de özel
mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin hakim olduğu bir tarımsal yapı mevcuttur. İşlenen
arazilerdeki genişlemeyle birlikte, işletme sayısı da artmış ve ortalama işletme arazisi 60
dekar civarına yükselmiştir. Özellikle miras ve arazi hukukunda yapılan düzenlemelerle
ortalama işletme arazisinin daha da artması söz konusu olabilecektir.
Türkiye’nin toplam nüfusu artmasına rağmen tarımla uğraşan nüfusun azalması ve %23,2
oranına düşmesi kırsaldan şehirlere göçün bir göstergesidir. Aynı şekilde istihdam artmış
olmasına rağmen tarım sektöründe istihdam azalmış ve %25,5 olmuştur. Tarımdan elde edilen
gelirin 62 milyar TL civarına çıkmasına rağmen milli gelir içindeki payı azalmıştır 2.

1
2

Türkiye Tarım Sektörü Raporu 2013. TOBB Yayınları -Ankara
Age.
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Yaklaşık 2 milyon çiftçinin toprağını terk ettiği son 13 yıllık bu süreçte tarım sektörünün
ulusal gelire katkısı yüzde 10.3'ten yüzde 7.1'e düşerken, istihdama katkısı da yüzde 34.9'dan
yüzde 20.4'e kadar geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istihdam verilerine göre,
2002 yılında tarımdan geçimini sağlayan çiftçi sayısı 7 milyon 458 bin kişiydi. Bu rakam
2015 Ekim ayında 5 milyon 473 bine kadar gerilemiştir.
Bu dönemde ekilebilir tarım alanlarında da gerileme yaşanmış ve 2002'de Türkiye'de ekilen
ve dikilen tarım alanı 26 milyon 579 bin hektar, çayır ve mera arazileriyle toplam tarım alanı
41 milyon 196 bin hektardı. 2014 sonu itibarıyla Türkiye'de ekilen ve dikilen tarım alanı 23
milyon 943 bin hektar, çayır ve mera arazileriyle toplam tarım alanı da 38 milyon 560 bin
hektara kadar düşmüştür. 12 yılda ekilen ve dikilen tarım alanlarının yaklaşık yüzde 10'u,
çayır ve meralarla toplam tarım alanlarının da yüzde 6.4'ü kayboldu. Tarımı Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla (GSYH) içindeki payı ise yüzde 7.1'e kadar düşmüştür.
Çiftçilerin 2008'den beri bankalardan kullandığı kredi 2015 yılının Kasım ayı itibarıyla yüzde
336 oranında artış göstermiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK)
verilerine göre, çiftçiler 2008 yılında bankalardan toplam 12.4 milyar TL tarım kredisi
kullanmışken 2015 Kasım ayı itibarıyla çiftçilerin kullandığı tarım kredisi toplamı ise 54.2
milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde çiftçilerin borç alıp da ödeyemediği takipteki kredi
miktarı da yüzde 228'lik artışla 411 milyon 835 bin TL'den 1 milyar 352 milyon liraya
çıkmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2008 yılında 1 milyon 127 bin 744 olan 4/b sigortalı
çiftçi sayısı 2015 Kasım ayı itibarıyla 802 bin 893'e kadar düşmüştür. Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) SGK ve İŞKUR verileri değerlendirerek hazırladığı
İstihdam İzleme Raporu'na göre, sigortalı çiftçi sayısı 80 ilde azalırken, sadece 1 ilde
artmıştır. Son bir yılda çiftçi sayısı en fazla azalan il ise 11 bin ile Mersin olmuştur. Mersin'i,
Manisa, Konya, Samsun, Hatay ve Antalya takip etmektedir.
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2.2 ONUNCU BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÇERÇEVESİNDE TARIM
SEKTÖRÜ
2014-2018 arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda tarım sektöründe
yapısal sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlar listelenmiştir. Bunlardan bazılarına
aşağıda yer verilmiştir.
sağlanmasına, arazi parçalanmasının önüne geçilmesine ve iyi işleyen bir tarım arazisi
piyasasının tesis edilmesine yönelik hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır.
ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanacak, tarla içi geliştirme hizmetleri
etkinleştirilerek sulama oranı artırılacaktır. Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak
kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçiş hızlandırılacak ve tarla içi
sulamalarda modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.
olarak düzenlenecek, desteklerde çevre ile bitki, hayvan ve insan sağlığı dikkate alınacak,
tarımsal desteklerin etkinliği izlenerek değerlendirilecektir. Tarımsal desteklemelerde ürün
deseni ve su potansiyeli uyumu gözetilecek, sertifikalı üretim yöntemlerine önem verilecektir.
Ayrıca, tarım sigortalarının kapsamı genişletilerek yaygınlaştırılacaktır.
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ihracatı amacıyla, üretim aşamasını dikkate alan destek programları uygulanacaktır
ak, yerel ve geleneksel
ürünlerin katma değeri ve ihracata katkısı artırılacaktır

bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır.
altyapıya kavuşturulması, hasat süresini 2-3 aydan 4-5 aya genişletmek üzere, ekolojik ve
ekonomik olarak uygun ihtisas meyvecilik havzaları belirlenmesi ve ilan edilmesi
planlanmaktadır.

modernizasyon yatırımlarıyla hızlandırılacak ve bu amaçla söz konusu işletmelerin finansman
ihtiyacına yönelik kaynak ve mekanizmalar çeşitlendirilecektir.
sağlığı çalışmalarıdır. Bu çerçevede belirlenen bitkisel üretim hedeflerine ulaşmak üzere,
öncelikle bitki sağlığı çalışmalarının AB’ye ve uluslararası standartlara uygun olarak
yürütülmesi sağlanarak, zararlı organizmalardan kaynaklanan kayıplar %35’ten %25’e
indirilecek ve biyolojik mücadele ürünlerinin toplam bitki koruma ürünleri içindeki %1
civarında olan pazar payı %25’e çıkarılacaktır. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli
dönüşüm programları arasında “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı”na yer
verilmiştir.
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Programa göre tarımda su kullanımının etkinleştirilmesinden başlanarak ülke çapında ve
havza bazında iklim şartları, yanlış ve aşırı su kullanımından kaynaklanan veya
kaynaklanması beklenen sorunların çözümü amaçlanmaktadır. Programda yer alan
hedeflerden bazıları şu şekildedir:
sulama tesislerinde, su tasarrufu sağlayan tarla içi modern
sulama yöntemlerinin (damlama ve yağmurlama) uygulandığı alanın toplam sulama alanı
içindeki payının kalkınma planı döneminde %20’den %25’e yükseltilmesi
lama sistemi sayısının kalkınma planı döneminde
her yıl %10 oranında artırılması
etkinliğin artırılması
önemi boyunca %5 düşürülmesi.
Gerek su kullanımının etkinleştirilmesi gerekse arazilerin toplulaştırılması çalışmaları uzun
yıllardır Türkiye’nin gündeminde yer almaktadır.
Bir önceki kalkınma planında da benzer hedefler yer bulmuştur. Bu konularda iyileşme
görülmekle birlikte bunlar tarım sektöründe verimlilik konusunda iyileşme sağlayacak kadar
etkili olamamıştır.

2.3.Sorunlara Genel Bakış
Türkiye, ülkedeki çalışan nüfusunun dörtte birine istihdam sağlayan ve ülke GSYİH’sinin %
7,1’ini oluşturan güçlü bir tarım ve gıda endüstrisine sahiptir. Sektörün GSYİH’ye olan mali
katkısı 2002 ve 2014 yılları arasında % 43 artış göstererek 2014 yılında 57,2 milyar ABD
dolarına ulaşmıştır.
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Ülkelerin gelişme trendinde yapısal dönüşümün parametreleri açısından değerlendirme
yapılırken sektörlerin istihdam paylarındaki değişim çok önemlidir.
Türkiye’nin 2013 yılı itibariyle tarım, sanayi ve hizmet sektörünün GSYH payları sırasıyla
yaklaşık yüzde 9, yüzde 35 ve yüzde 56 seviyelerindedir (TÜİK, 2014). Bu durumun gelişmiş
ülkelerin sektörlerinin GSYH paylarına uyumdan uzak olduğu görülmektedir. Bunun en
belirgin göstergesi tarım sektöründe görülmektedir. Tarım sektörünün yarattığı istihdam
yüzde 25’ler civarında iken GSYH payı yüzde 9 civarında seyretmektedir. Gelişmiş ülkelerde
ise tarımın GSYH payı istihdam yaratma kapasitesi açısından yüzde 3’lerin altındadır (TÜİK,
2014). Türkiye’de tarım sektörünün yüksek istihdam yarattığı ve bu istihdam kapasitesine
rağmen düşük milli gelir payına sahiptir.
Kalkınma teorileri tarım sektöründe sanayi sektörüne nispeten daha düşük verimin elde
edilmesi gerekçesiyle tarım sektöründen sanayi sektörüne ve oradan da hizmetler sektörüne
istihdam kaymasının yaşanacağını vurgular. Türkiye’de sanayi sektöründe kişi başına düşen
katma değerin tarım sektöründen dört kat fazla olması bunu doğrulamaktadır (Acar, 2009). 3
Bu yaklaşımlar doğrultusunda kaynakların verimsiz olduğu alanlardan verimli olduğu alanlara
kaydırılması rasyonel bir süreç olarak görülmektedir.
Türkiye’nin sektörel istihdam dağılımında tarımdan sanayiye oradan hizmetlere aşamalı geçiş
beklenirken, istihdam yaratan sektör hızlı bir şekilde hizmet sektörü olmuştur. İktisat
literatüründe bu durum istihdamsız büyüme olarak ifade edilir.
Bu yapısal dönüşüm sürecinin iyi yönetilememesi durumunda tarımdan hizmet sektörüne
doğru evrilme aşamasında tarımda açığa çıkan aşırı işgücü arzı imalat ve hizmet sektörleri
tarafından istihdam edilemezse bu durum ülkede işsizlik oranlarının artmasına sebep
olacaktır. (Yeldan, 2010).
İstihdamın tarım sektöründen sanayi ve hizmetler sektörüne doğru evrilmesi için özellikle
sanayi ve hizmet sektörlerinde reel büyüme sağlayacak istihdam politikalarına öncelik
verilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda politika yapımcılarının uzun vadeli tarım
planlarını istihdam şişmesinin ötesinde verimi artıracak ve teknolojik dönüşümleri sağlayacak
şekilde yapılandırmaları gerektiği önemini korumaktadır
Tarımsal nüfus yoğunluğu: tarımla uğraşan nüfusun toplam tarım arazisine bölünmesi ile
bulunur. ülkemizin tarımsal yoğunluğu kırsal nüfusun fazla, buna karşılık tarım alanlarının az
olduğu Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yüksektir. İç Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde ise tarım alanlarının geniş olmasından dolayı bu yoğunluk azdır.
Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması halinde geri kalmışlık, gereğinden az olması
halinde dışa bağımlılığın bir göstergesidir. sanılanın aksine yoğunluk arttıkça tarım ülkesi
olunmuyor ya da kendi kendine yeten ülke olunmuyor. yoğunluğun fazla olması demek,
tarımsal konularda (özellikle mekanizasyon ve sulama) gerekli teknolojiye sahip
olunmadığının, geri kalmışlığın kanıtıdır. gereğinden az olduğu zaman da, zaruri ihtiyaçların
ülke içinde belli bir oranda dahi karşılanamadığının ve tarım yapılmadığının kanıtıdır.
3
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Günümüzde büyük devletler dediğimiz ülkelerin hepsinin gelişmiş bir tarım politikaları olup,
tarım teknolojileri son seviyededir.
Tarım sektörünün 2014 yılı itibariyle yarattığı milli gelir payı yaklaşık yüzde 7,1
seviyelerindedir. Aynı şekilde tarım sektörü istihdamın yüzde 21,4’ünü oluştururken milli
gelir payının yüzde 7,2’lerde olması (TÜİK, 2014), teorilerin öngördüğü tarım sektöründe
verimin düşük olduğunu aynı zamanda Türkiye’de gelişmiş ülkelerin teknolojik yapısına
ulaşmada gecikmelerin yaşandığını ortaya koymaktadır. Tarımın istihdam ve GSYİH
paylarını genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman Türkiye’nin teorilerin öngördüğü yapısal
uyumdan sapmalar yaşadığı görülmektedir. Bu sapmanın iyileştirilmesinde, tarım sektöründe
verim artışı sağlayacak teknolojik altyapının geliştirilmesi ve bu yönde oluşturulacak kamu
politikaları önem arz etmektedir.
Tarım sektörünün toplam istihdamdaki payı 1950’li yıllarda %80, 1960’lı yıllarda %74,
1980’li yıllarda %58, 2000’li yıllarda %35 ve 2013 yılına gelindiğinde ise yaklaşık %26’ya
gerilemiştir.
En son 2013 cari rakamlarına göre, tarım sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı
yüzde 7,4’e gerilemiştir. Bu gelişme, tarım sektörünü, ekonomide büyüklük itibarıyla
etkileyen değil, daha çok etkilenen bir sektör konumuna getirmiştir
Türkiye’de dış ticaret içerisinde tarım ürünlerinin payına bakıldığında da, istihdamın yüzde
23’lere varan oranını oluştururken ihracatın ancak yüzde 7’lere varan kısmını
sağlayabilmektedir. Türkiye’de halen yüksek istihdam yaratmasına karşılık tarımda verimin
düşük olmasından ve endüstriyel tarımda istenen gelişmenin sağlanamamasından ihracattaki
payı düşük seviyelerde seyretmektedir. (TÜİK, 2014).
Türkiye’nin dış ticaret verilerine bakıldığında, 2013 yılı tarım sektörü ihracatı yaklaşık 21,3
milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Tarımsal mamuller ihracatının yaklaşık %92’sini, ithalatının ise yaklaşık %58’ini gıda
maddeleri oluşturmaktadır.
2013 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.6
oranında artışla 111 milyar 981 milyon dolara ulaşırken, son 12 aylık ihracat ise yüzde 3.3
oranında artışla 151 milyar 530 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir
(http://www.tarim.gov.tr/Duyurular,haber Detayli_Gosterim.html?NewsID=2113, Erişim
Tarihi: 19.10.201
Türkiye’de tarımsal ürün ihracatı içerisinde halen işlenmemiş maden ve hammaddelerin
bulunması tarımın GSYİH içerisindeki öneminin devam etmesine sebep olmaktadır. Buna
karşılık Türkiye’de işlenmiş ve katma değeri yüksek endüstriyel tarım ürünleri ithalatı da
yüksek seviyelerdedir. Bu durum hem nüfus artışının hem de tarımsal ürün talebinin önemini
koruduğunu göstermektedir. Türkiye’de devam eden tarımsal ürün ithalatı bağımlılığının
sebepleri olarak küresel ısınmanın sebep olduğu olumsuzluklar, tarım sektöründe uygulanan
yanlış politikalar ve tarım üretiminin iç talebi karşılayamaması karşımıza çıkmaktadır.
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Tarım sektörünün dış ticaret yolu ile ekonomik kalkınma üzerindeki etkilerine bakıldığında,
üzerinde durulması gereken bir diğer gösterge ise tarımsal mamullerin ihracatı sonucu elde
edilen döviz gelirlerinin yatırım malları ve ara girdilerin ithalatının finansmanındaki payıdır.
(Şahin, 2000: 247)

Tarım sektörünün gelişmesinin ve ekonomik krizlerden daha az etkilenmesinin bir yolu da
tarımsal ticaret rakamlarının artırılmasından geçmektedir. Son 12 yılda (2002-2013) tarımsal
ihracat 3 mislinden fazla artarak 1,75 milyar dolardan 5,65 milyar dolara ulaşmış; tarımsal
ithalat ise 4,5 misli artışla 1,70 milyar dolardan 7,72 milyar dolara yükselmiştir. Bu rakamlar,
tarımsal dış ticaret hacminin ciddi bir artış gösterdiğini, ancak ithalatın ihracattan daha hızlı
arttığını ve bunun sonucu olarak ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 103’den yüzde
73’e gerilediğini ortaya koymaktadır. Bu durum yani tarımsal dış ticaret açığının artmasının
olumsuz bir gösterge olarak gösterilebileceği gibi, ülkenin toplam ticaret kapasitesinin
artmasının olumlu bir ekonomik gelişme olduğu da ifade edilebilir. Çünkü iç piyasada
tarımsal ürün fiyatlarındaki istikrarı korumak için bir ekonominin ithalat yapabilme ve ithalatı
artırabilme becerisi önemlidir. Son 12 yılda toplam ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde
64,2 olduğu göz önüne alınırsa, tarımsal ihracatın ithalatı karşılama oranı yine bu yıllarda
yüzde 86 ile çok daha yüksek olduğu görülmektedir.

2012 sonunda yavaşlayan ülkemiz yüzde 2.2 büyümüştür. Tarım sektörünün 2012 yılındaki
GSYİH payı ise yüzde 7.9 ve büyüme hızı ise 3.5 olmuştur. Büyümeye katkı açısından 2012
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yılında yüzde 2.2 düzeyindeki büyümeye çalışan nüfusun 4'te1'ini içeren tarımın katkısı
sadece 0,3 idi. Yüzde 8.8 büyümenin gerçekleştiği 2011'de ise tarımın büyümeye katkısı 0.6
idi. 9.2 büyümenin gerçekleştiği 2010'da ise tarımın büyümeye katkısı yüzde 0.2 idi. Buradan
da görüldüğü gibi tarım nüfusu ve kırsal nüfus büyük, tarımda verimlilik ve büyümeye katkı
küçüktür. Bu nedenle de kente göç gerçekleşmektedir.
Hollanda nüfusu 17 milyon yüzölçümü Türkiye’den 20 kat daha küçük olan Hollanda’nın
kırsalında 1.5 milyon Türkiye’nin kırsalında ise 17.4 milyon kişi yaşıyor. Ülkemizde 5.2
milyon kişisi tarımda çalışırken, Hollanda'da bu rakam 600 bindir. Hollanda ülkemizin beşte
biri kadar bir nüfusla 281 milyar dolarlık ihracat yapmakta olup bu rakam Türkiye ihracatının
üstündedir. Hollanda yılda 60 milyar dolarlık tarımsal ihracat ile dünyada ilk sırada
bulunmakta ve sadece lale ihracatından 10 milyar doların üstünde gelir sağlamaktadır.4
Uluslararası Çalışma Örgütü istatistiklerine göre 2014 yılında Türkiye’de çalışan nüfusun %
22,30’una karşılık gelen 5,6 milyon insan tarım sektöründe istihdam edilmiştir. OECD
istatistiklerine göre ise Türkiye’deki 5,6 milyon tarım çalışanı; 2014 yılı fiyatlarıyla 125
milyar TL değerinde katma değer üreterek toplam katma değerin % 8,03’ünü oluşturmuştur.
Tarımsal üretimin, toplam katma değerden bu kadar yüksek pay almasının sebebi payda yer
alan tarım sektörü katma değerinin büyüklüğü değil, paydada yer alan toplam katma değerin
göreceli olarak küçük olmasıdır. Ülkelerin ekonomileri gelişip refah düzeyleri yükseldikçe,
tarım sektörünün toplam katma değerden aldığı pay hızla azalmaktadır. Tarım sektörü çok
gelişmiş ülkeler dahi bu genel kuraldan istisna değildir.

Ülkemizde son dönemde Tarım Havzaları ve 2017 yılında başlayacak olan Milli Tarım Projesi
gibi çalışmalarla tarımda hamleler yapılmaya çalışılmaktadır.
Tarım sektörü ve kırsal kalkınmada yaşanacak başarılı bir dönüşüm, sadece kırsal alanı
etkilemeyecek, göç ve hızlı nüfus artışı ile altyapı ve sosyal sorunlarla baş etmek zorunda
kalacak olan şehirlerin de bu süreci sancısız bir şekilde yaşamalarını sağlayacaktır.
Uygulanacak destekleme politikaları ile üretici gelirlerinde istikrar sağlanması, güvenilir gıda
arzının temini ve haksız rekabetin önlenmesi, hayvanların kendi doğalarına uygun şekilde

4

Deniz Gökçe http://www.aksam.com.tr/yazarlar/tarim-nufusu-buyuk-verimlilierişim tarihi:25.12.2016
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yetiştirilmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması
temel politikalar arasında önemli yer tutmaktadır.

2.4 .Genel Değerlendirme


Tarım sektörünün GSYH içinden aldığı payın yıllar itibarıyla azalma eğilimi gelişen
ekonomilerde sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Ancak, birçok üründe dünyada en
büyük üreticilerden olan Türkiye’de tarım sektörü, gerek yarattığı katma değer,
gerekse istihdam açısından ekonomi içinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca, kırsal
kesimin kalkınması sürecinde de önemli yer tutmaktadır. Son yıllarda tarımsal
ürünlere verilen ve çiftçilere sağlanan destekler tarımın gelişiminde pay sahibi olsa da,
sektörde verimlilik ve rekabet gücünün diğer sektörlerle benzer düzeylere getirilmesi
noktasında devlet müdahalesi önem arz etmektedir. Ekolojik koşulların değerlendirilip
teşvik ve desteklerin buna göre değerlendirilmesi, hem katma değeri artıracak hem de
verimliliği olumlu etkileyecektir.



Dünya tarımsal üretimde ilk 10 içerisinde yer alan Türkiye, ihracat bakımından ilk
20’nin dışında kalmaktadır. Yüksek potansiyele karşın ihracatın yeterli düzeyde
olmaması yüksek ithalat ile birleşince sektör son yıllarda dış ticaret açığı ile karşı
karşıya kalmıştır.



2007 ve sonrasında yaşanan küresel kriz döneminde dünyada bir çok ülkede tarımsal
destekler azalırken, 2010 ve 2011 yıllarında OECD ülkeleri arasında sadece
Türkiye’de tarımsal destekler artış kaydetmiştir. Türkiye’de tarımsal desteklerin
ilerleyen yıllarda da artışını sürdürdüğü izlenmiştir.



Tarımsal işletmelerin çoğunlukla aile işletmesi olması, dağınık bir yapının hakim
olması, eğitim eksikliği ve teknoloji kullanımının yetersizliği, pazarlama eksiklikleri
ve örgütleşmenin zayıf olması sektörün başlıca sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kırsal kesimdeki sosyo-ekonomik yapıyı bozmadan bu sorunların üzerine gidilmesi
iklim şartlarının getirdiği önemli rekabet gücünün doğru ve verimli kullanılması adına
önem arz etmektedir.
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3. BÖLÜM
Anketin Gerçekleştirildiği Sulama Kooperatifleri’nin
KurumsalYapısı

Özgeçmişi
Dünyada 1844 yılında İngiltere'de başlayan kooperatifçilik hareketinin ilk nüvesi 29 dokuma
işçisinin biraraya gelmesi ile atılmıştır. Bu hareket Türkiye'ye 1863 yılında Mithat Paşa'nın
kurduğu " Memalik Sandığı" ile gelmiş ve burada toplanan paralar 1888'de kurulan Ziraat
Bankası'na devredilmiştir.
Bundan sonra 1911 yılında 45 incir üreticisi biraraya gelip bugünkü TARİŞ'in temellerini
atmış, Cumhuriyet döneminde 1935 yılında Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri
kurulmuştur.
1969 yılında 1163 sayılı Kooperatifler Yasası kabul edilmiş ve kooperatifçilik anlayışı
ülkemizde yerleşmeye başlamıştır.
Bu yasaya istinaden ilk sulama kooperatifi 1970 yılında Akhisar Beyoba köyünde a. Halis
Uysal tarafından kurulmuş ve ve ülkemizdeki ilk toplulaştırma yapılmıştır. Aynı yasayla
1995'de Manisa Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği , 2001 de 27 Bölge Birliği, 2005 te 1
800 000 çiftçiyi biraraya getiren Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği kurulmuştur.
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Türkiye Sulama Kooperatifi Merkez Birliği
















Tarımsal arazilerin toplulaştırılarak verimli hale getirilmesi,
Sulama ve ürün verimliliğin arttırılması,
Ürünün gerçek değer fiyatının üreticilere geri döndürülmesi,
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması ,
Tarımsal arazilerin toplulaştırılarak verimli hale getirilmesi,
Sulama ve ürün verimliliğin arttırılması,
Ürünün gerçek değer fiyatının üreticilere geri döndürülmesi,
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesine katkıda bulunulması ,
Kentlere olan göçün azaltılmasına yardımcı olunması, 
Gıda güvenliğinin sağlanması
Bu sektörde ulusal ve uluslararası dayanışmanın arttırılması

için çalışmalar yapmaktadır.
Sulama Kooperatiflerinin Çalışmaları
Ülkemizde yeraltısuyundan yapılan sulamaların büyük bir kısmını 1163 sayılı
kooperatifler kanununa göre kurulan sulama kooperatifleri ile koordineli yapılan
sulamalar oluşturmaktadır.
Halen Sulama Kooperatifleri, 27 Bölge Birliği ve 2500 kooperatif ile tüm ülke çapında
çalışmalarını sürdürmektedir.Bunun yanısıra sulama yatırımına başlamadan önce arazilerin
toplulaştırılması ile ilgili sorunların çözümlenmesinde YAS sulama kooperatifleri önemli bir
rol oynamaktadır.
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1970 yılından itibaren başlamak üzere Sulama Kooperatifleri özellikle yeraltısuyu
sulamasının geliştirilmesinde çok önemli bir rol üstlenmiştir.
Ülkemizde 273 962 adet belgeli yaklaşık 180 000 adet de belgesiz yeraltısuyu kuyusu olduğu
bilinmektedir.Bu kuyuların verimli işletilebilmesi için sulama kooperatifleri çok önemli bir
özgörev üstlenmiştir.1970'li yılların başından bu yana Yeraltısuyu kooperatiflerince sulanan
alan 482 275 hektara ulaşmıştır.Bu gelişme yukarıdaki grafikte görülmektedir. Bu grafik
kooperatiflerin tarımsal sulamadaki önemini ortaya koymaktadır.Çünkü ülkemizde
yeraltısuyu ile sulanan arazinin %73'ü sulama kooperatiflerince sulanmaktadır.
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4. BÖLÜM
Anket Sonuçları
Su Politikaları Derneğince Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği’nin katkılarıyla
başlatılan “Türkiye’deki Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü Projesi
“ çalışmaları kapsamında Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından 04-08 Aralık 2016
tarihleri arasında düzenlenen ” Arazi Toplulaştırmasının
Sulamaya Etkileri’
Sempozyumunda bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Yukarıda sözü edilen sempozyumda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen 150 sulama
kooperatifi yöneticisi ve üyesi çiftçi ile yüzyüze anket yoluyla elde edilen anket formları Su
Politikaları Derneği’nin Uygulamalı Araştırma Merkezinde değerlendirilmiş ve ilk anket
sonuçları elde edilmiştir.
4.1.Bulgular
4.1.1.Ankete Katılanların Profili :
Türkiye’nin birçok yöresinden gelen ve anket formundaki soruları cevaplayan 150 çiftçinin
%33’ü ilkokul mezunu,%20’si ortaokul,%30’u lise ,%16’si üniversite mezunu dur .
Ankete katılan çiftçilerin %10’u tek çocuk, %43’ü 2 çocuk,%38’i 3 çocuk, %8’i 4 çocuk ve
üzeri çocuk sahibidir.
Ankete katılan çiftçilerin %81’i çiftçiliği baba mesleği olarak yaptıklarını belirtmiştir.
Ankete katılan çiftçilerin


%25’i 28-45 yaş arasında



%55’i 45-60 yaş arasında



%20’si 60-72 yaş arasında dır.

Ankete katılan çiftçilerin %79’u bitkisel tarım üretimi yaptığını belirtirken %17’si süt
hayvancılığı ve besicilik yaptığını işaretlemiştir.
Ankete katılan çiftçilerin % 83’ünün arazilerinin tamamı ve yarısından fazlası sulanmaktadır
Ankete katılan çiftçilerin %45’i tarım dışı gelirinin olmadığını ifade etmiştir.
Yukarıdaki bilgiler ele alındığında Ankete katılan çiftçilerin
“Yarısına yakını lise ve üniversite mezunu orta yaşlı (40-60),sulanan arazide bitkisel tarım
üretimi yapan ve yarısı doğrudan tarım gelirine bağlı yaşayan aileden çiftçiler” olduğu
görülmektedir.
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4.1.2. Türkiye İçin Durum Tespiti
Sulama birlikleri kooperatifleri üyeleriyle yüz yüze yapılan bir anket çalışmasında ele alınan
temel konulara uygun olarak başlıklar oluşturulmuş ve sonuçları aşağıda sunulmuştur.
4.1.3 .Tarım Nüfusunun Eğitim Durumu
Sulama birlikleri kooperatiflerine üyesi olan ve görüşülen 150 kişinin
%33’ü ilkokul
mezunu,%20’si ortaokul,%30’u lise ,%16’si üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir.

Tarımsal Yapı ve Üretim Raporları (TÜİK, 2014) verileri dikkate alındığında tarım
sektöründe çalışanların yüzde 67,8’i lise altı düzeyde eğitim durumuna sahiptir. Lise ve
üniversite mezunu üreticilerin oranı ise % 7, 1 dir. Bu durumda yapılan anket çalışmasında
Türkiye’deki çiftçilerin ortalama eğitim düzeyinin üzerindeki çitçilerin yer aldığı
görülmektedir.

4.1.4.Tarım Nüfusunun Demografik Durumu
2016 itibariyle Türkiye’de geçimini tarım ile sağlayan nüfus yaklaşık 15 milyon. Bu, toplam
ülke nüfusunun yüzde 19,8’ine denk gelmektedir. Tarımsal nüfusun yüzde 49’unu ise kadın
yurttaşlar oluşturmaktadır.
Aileleriyle birlikte üretici nüfusu böyleyken, mesleki anlamda üretici olarak kabul edilen
nüfus toplam nüfusun yalnızca yüzde 3’üne denk gelmektedir. Buna göre Çiftçi Kayıt
Sistemi’ne kayıtlı olan kişi sayısı 2,2 milyondur.
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Ankete katılan çiftçi üyelerin %10’u tek çocuk, %43’ü 2 çocuk,%38’i 3 çocuk,%8’i 4 çocuk
ve üzeri çocuk sahibidir.
Ankete katılan çiftçilerin %81’i çiftçiliği baba mesleği olarak yaptıklarını belirtmiştir.

Ankete katılan çiftçilerin




%25’i 28-45 yaş arasında
%55’i 45-60 yaş arasında
%20’si 60-72 yaş arasında dır.

Köylerdeki göçün sosyal, hukuki ve ekonomik pek çok etkileri bulunmaktadır. Bu etkilere
genel olarak bakıldığında en başta köy nüfusundaki yaşlanma dikkati çekmektedir
4.1.5 .Tarım Sektörünün Üretim Dağılımı
Dünyadaki kalkınmış ülkelerin tarım ve hayvancılık oranı da kalkınan ülkelere göre tam
tersidir. Dünyada bitkisel tarım %30, hayvansal tarım ise %70’dir. Türkiye’de bu durum tam
tersidir. Ankete katılan çiftçilerin %79’u bitkisel tarım üretimi yaptığını belirtirken %17’si süt
hayvancılığı ve besicilik yaptığını ifade etmiştir.
Ayrıca hayvancılık üretimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyenlerin oranı ise %75
üzerinde bir değerdir.
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Üretici nüfusu 2,2 milyon olarak kabul edildiğinde Türkiye’de üretici başına yaklaşık 11
hektar tarım arazisi düşmektedir. Geçimini tarımla sağlayan kişi başına düşen tarım arazisi ise
ortalama 1,6 hektar.
Anketin bu bölümünde yer alan diğer bir soru ise “Büyük çiftliklerin kurulması” fikrine
katılıp katılmama yönündedir.
Üye çiftçilerin %35’i büyük çiftliklerin kurulmasına karşı iken, %55’i büyük çiftliklerin
kurulması fikrine katıldıklarını belirtmişlerdir.
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Tarım işletmelerinin büyük bir kısmı yeter genişliğe sahip olmadıkları gibi, bütünlüğe haiz bir
işletme karakteri de göstermemektedir. işletmelerin çoğunluğunu oluşturan küçük tarım
işletmelerinin işledikleri arazi miktarı, sınırlı ve birbirinden uzak,çok sayıda parçalardan
meydana geldiği için bunlar üzerinde düzenli işletmeler kurulamamakta ve istenilen üretim
artışı da sağlanamamaktadır.bu tip arazilerde modern tarım makinelerinden tam randıman
beklenemeyeceği aşikardır.
Parçalı ve dağınık arazilerde zamanın büyük bir bölümü dönüşlerde ve bir parselde diğerine
gidişte harcanır. Bu yüzden makine verimi düşer. küçük boy/en oranı olumsuz olan,
geometrik şekli düzgün olmayan parsellerde birim alana düşen dönüş sayısı verimliliği azaltır.
Ekim, gübreleme, ilaçlama, çapa vb işlemler yapılırken dönüş yerlerinde boş alanlar kalır.
Küçük arazide bireylerin ekim masrafları ise israfa neden olmaktadır.
Türkiye’deki ortalama çiftlik büyüklüğünün diğer ülkelerle mukayese edilemeyecek ölçüde
küçük olması, Türk çiftliklerine maliyet dezavantajı yaratmaktadır. Bu dezavantaj kendisini
başta enflasyon olmak üzere çeşitli makroekonomik göstergelerde belli etmektedir.
Tablo 1: Ortalama Çiftlik Büyüklükleri
Ülke Adı
Türkiye
Avustralya
ABD
Fransa
Almanya
Hollanda
AB Ortalaması

Ortalama Çiftlik Büyüklüğü (hektar)
0,6
3.124,2
173,6
58,7
58,6
27,4
16,1

Ortalama çiftlik büyüklüğünün küçük olmasına etken diğer sebepler ise Türkiye’nin
demografik ve kültürel özellikleridir.
Son yıllarda nüfus artış hızı azalsa da, kırsaldaki nüfus artış hızı halen yüksektir ve yüksek
nüfus artışı sebebiyle tarım arazileri miras yoluyla hızla bölünmüştür. Tarım Gıda ve
Hayvancılık Bakanlığı tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini engellemek için yasal
düzenlemeler yapmış ve bu Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü de çeşitli
faaliyetler yürütmektedir ancak bu çalışmalar bugüne dek bölünmüş olan tarım arazilerinin
birleştirilmesine hızlı ve kesin bir çözüm sunamamaktadır. Örneğin, bugüne dek miras
sebebiyle bölünerek 10 hektar büyüklüğüne kadar gerilemiş bir arazinin daha fazla bölünmesi
engellenebilmiş ancak, bu 10 hektarlık arazinin diğer arazilerle birleşerek çok daha verimli
işletilmesi sağlanamamıştır.
Miras yoluyla bölünen ve küçülen tarım arazilerindeki bir diğer sorun ise bu arazilerin
sahiplerinin büyükşehirlere göç etmesi ve arazilerin tarımsal üretimde kullanılamamasıdır.
Demografik sorunun yanı sıra çiftçilerimiz arasında ortak iş yapma kültürünün yaygın
olmaması, parçalı ve çok küçük arazilerde tarımsal üretim yapılması sonucunu
doğurmaktadır.
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Ankete katılan üyeler tarım sektöründe daha çok gelir getiren yeni ürünlere doğru tercihte
bulunulması gerektiğini açıklamışlardır.

4.1.6. Tarım Sektöründe Çiftçilerin Gelir Durumu
Üreticinin yıllık ortalama geliri 13 bin TL’dir. 2014 itibariyle tarımda ücretli ve maaşlı olarak
çalışanlar yılda ortalama 13 bin 126 TL gelir elde ediyor. Tarım sektöründe işveren olarak
çalışanların yıllık ortalama geliri 13 bin 399 TL olarak hesaplanırken, bu oran yevmiyeli
olarak çalışanlarda ise yılda 4 bin 772 TL’de kalmaktadır.
Ankete katılan çiftçilerin %45’inin tarım dışı gelirinin olmadığını ifade etmiştir.
“5 yıl öncesine göre hanenizin ekonomik durumu nasıl?” sorusuna %31’i iyi ve çok iyi
cevabını verirken, %24’ü aynı %43’ü kötü ve daha kötü cevabını vermiştir.
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Gelirlerinin yetersiz olduğunu söyleyenerin oranı ise % 97’dir.



Ankete katılanların (%95)’i “ürün fiyatlarının düşüklüğünü gelir yetersizliğinin
sebebi olarak ifade etmişlerdir.

4.1.7. Çiftçilerin Arazi Alma ve Satma Durumları
Ankete katılan çiftçilerin sadece %10’u son 5 yılda tarım arazisi satmış %44’ü tarım arazisi
satın almıştır.
Arazi satanlar arasından %44’ü satma nedenini borç ödemek ,% 12’si başka yerden toprak
almak ,%10’u başka yerden ev almak,%12’si çocuklara iş açmak %6’si ise düğün yapmak
olarak açıklamıştır.
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4.1.8. Çiftçilerin Üretici Birliklerine Üyelikleri
Ankete katılan çiftçilerin %65’i bir üretici birliğinin üyesi olduğunu belirtmiştir. Bu
çiftçilerin %58’i Tarım Kredi Kooperatifi, %6’sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesidir.
Ankete katılan çiftçiler kooperatiflere üye olma nedenlerini önem sırasına göre sıralarken
1. Çiftçilerin %34’ü ürün mal alma ve satma için
2. %26’sı gübre ve tohum almak için
3. %27’si sulama yapmak için kooperatif üyeliği birinci derecede önemli cevabını
vermiştir.

33

34

4.1.8.Devlet Desteğinden Yararlanma
Çiftçilerin %63’ü teşviklerden çok az yada hiç yararlanmadığını belirtirken %27’si
teşviklerden yararlandığını ifade etmiştir. Çiftçilerin %92,5’uğu devlet desteklerinin
arttırılmasını istemektedir.
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Türkiye’de toplam kredilerin kayda değer bir bölümü tüketime yönelik kredilerden oluşurken,
ülke üretimine doğrudan destek olan tarım sektörünün büyümesinde tarımsal kredilerin rolüne
yeni yeni dikkat çekiliyor. Türkiye’de tarımsal kredilerde en yüksek pay yüzde 68 ile yıllardır
bu alanda var olan kamu bankalarına aitdir.
Geleneksel tarım kredilerinin dışında, çiftçinin ihtiyacına göre tasarlanmış finansman ürünleri
ile sektöre giren özel bankalar tarım kredilerinden yüzde 32 pay alırken, yeni bir “özel tarım
bankacılığı” kavramının oluşmasına ve tarım bankacılığı kredilerinin de son beş yılda iki
buçuk kat artmasına vesile olmuş Ancak bankacılık sisteminin toplam kredileri içinde yeni
açılan tarım kredilerinin payı halen oldukça düşük. Bu da tarım bankacılığında büyümek için
önemli bir alan bulunduğuna işaret ediyor. BDDK verilerine göre tarım kredilerinin
(balıkçılık ve ormancılık dahil) toplam krediler içindeki payı yaklaşık yüzde 4, ancak bu
orana tarım amacıyla alınan genel ihtiyaç kredileri de dahil. Daha rafine tarım kredisi
bilgisine odaklanan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre ise söz
konusu oran binde 5 civarındadır.
Tarım üreticilerinin gelir yapıları, kendi kaynakları ile ihtiyaç duyulan yatırımları yapmak
için yeteri kadar istikrarlı olmadığından, işletme sermayesi ve yatırım ihtiyacı kredilerle
destekleniyor. Tarımda yüksek teknoloji ve modern ekipman kullanımının üretimde belirgin
oranda verimlilik artışına neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla, tarımsal üretimde teknoloji ve
ekipmana erişimi üreticilerin borçlanabilme kapasiteleri belirlerken bu kapasite tarım
bankacılığının gelişmişlik düzeyi ile yakından ilişkilidir.
Gelişmiş bir tarımsal finansman sistemi gerektiğinde üreticiye teknik danışmanlık hizmeti
sağlayarak mikro düzeyde ihtiyaçlara hitap eden teknolojik makine-ekipman edinme, verimli
arazi alımı, tesis yapımı/modernizasyonu, sulama tertibatı kurulumu ve tohum/fide/hayvan
alımı için borçlanma imkanı sağlıyor. Diğer bir ifadeyle, üreticinin uygun krediye erişim
imkanına sahip olması tarımsal verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Bu nedenle, etkin işleyen
bir tarım kredi mekanizmasının kurulması büyük önem taşımakta.
Daha çok sektördeki gelir dengesizliklerini gidermek, üretimin daha sağlıklı bir altyapıya
kavuşmasını amaçlayan destekleme mahiyetindeki devlet müdahaleleri, özellikle küçük
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üreticilere kadar teknolojik imkanlardan istifade edebilmeyi mümkün hale getirmektedir.
Geçimlik üretim yapan üreticilere teknoloji kullanabilme imkanı verildiğinde söz konusu
teknolojiyi benimsemelerinde hemen mümkün olmamaktadır. Teknolojinin benimsenebilmesi
için, bu teknolojinin değişik şartlar altında ürün katma değerinin yüksek olması
gerekmektedir. Ayrıca, yeni teknolojinin kullanımı halinde girdi masraflarının ve diğer
yatırım maliyetlerinin yüksek olması, sektörde çıkabilecek bir istikrarsızlıktan dolayı
üreticinin geçimini tehdit edecek boyutlarda olmamalıdır.
Üreticiye bu şartlar sağlandığı ve güvence verildiği taktirde yeni teknolojilerin benimsenmesi
mümkün hale gelecektir. Dolayısıyla toplam üretim düzeyinde geçimlik ürün elde eden
üreticiler de katkıda bulunmuş olacaklardır. Böylece sektörün tümünde teknoloji kullanımı
açısından bir yapı değişikliği ortaya çıkacaktır.
4.1.9.Tarım Sektörüne Yönelik Eğitim Planlaması
Çiftçilerin %65’i Tarım konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinden haberdar
olduklarını belirtirken %35’i bu konuda haberdar olmadıklarını ifade etmiştir.

Ankete katılan çiftçilerin %21 ‘i tarım konusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine hiç
katılmadığını belirtirken %26’sı eskiden katılmıştım cevabını vermiş ,%53’ü ise eğitim ve
bilgilendirme faaliyetlerine düzenli katılıyorum demiştir.
Bu faaliyetlere katılan çiftçilerin % 55’i eğitimden memnun kaldığını ifade ederken % 45’i
bizi ilgilendiren konuları kapsamıyor, yeni bir şey öğretilmiyor demiştir.
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Bu çalışmada ortaya çıkan sonuç ise “Çiftçi eğitimi ve uygulamalarının yetersiz olduğudur.
Yeni teknolojiler, üretim ve pazarlama sistemleri, teşvikler ile mevzuat konusunda üreticilerin
bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, genç nüfusun tarımsal üretime
özendirilmesi ve teşvik edilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade ediliyor.
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Tarımda verimliliği arttırıcı faaliyetlerin en önemlilerinden biri de üreticilerin eğitimidir.
Tarımda teknolojilerin uygulanması her şeyden önce bilgi ve eğitim gerektirir. Bu bakımdan,
tarımsal eğitim ve araştırmalara ağırlık vermek, üretim ile teknoloji kullanımının arttırılması
yönünde bilgi birikiminin oluşmasını sağlamak, önemli bir sorun oluşturmaktadır. Çünkü,
teknoloji kullanımının arttırılması yönünde bilgi birikiminin oluşmasını sağlamak, önemli bir
sorun oluşturmaktadır. Ayrıca, üreticilerin genel ekonomik hedefler açısından tarımsal
üretimin önemini kavramaları ve geçimlik üretim yapmak yerine, ticari üretim yapmak
konusunda da bilinçlenmeleri gerekmektedir. Bunun için de, tarımsal üretimle ilgili yapılan
teknolojik ve biyolojik araştırma sonuçlarının üreticilere ulaştırılması, verimliliğin
arttırılmasına sebep olabilecek diğer gelişmelerin üretim sürecine sokulması kaçınılmaz
olmaktadır.
4.1.10. Göç Eğilimleri
Bu araştırmaya katılan çiftçilerin %43’ü “hane üyelerinden kente göç eden oldu mu?”
sorusuna evet cevabı vermiştir.



Ankete katılan çiftçilerin üçte biri, aile üyelerinin son 10 yıldan önce kente göç
ettiğini söylerken üçte biri ise son 10 yıl içinde diğer üçte biri de son 5 yıl içinde göç
ettiklerini belirtmiştir.

39





Çiftçilerin %67’si göç eden hane halkı üyelerinin köye geri dönme ihtimalinin
olmadığını ifade etmiştir.

Ankete katılan çiftçilerden %39’u tarım sektöründe çocukları için bir gelecek
olduğuna inanırken %57’si bu soruya inanmıyorum cevabını vermiştir.
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Ankete katılanların %67’si ise toprağın verimsizliğinin göçe neden olduğunu
açıklamışlardır.



Tarım sektöründen ayrılıp kente göç etme nedenlerinden bir diğer ise (%49) oranla
şehir yaşamının cazibesidir
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Ankete katılan çiftçilerden %30’u göç eğiliminde olanların Ankara, İstanbul,İzmir gibi büyük
kentleri tercih ettiğini belirtirken %53’ü kendi yaşadığı yerin ili (%43) veya ilçesi (%10) ni
tercih ettiğini belirtmiştir. Çiftçilerin %10’u ise bu soruya herhangi bir yeri tercih ediyor
cevabını vermiştir.
Çiftçilerin tarım sektöründen ayrılıp kente göç etmelerindeki temel belirleyici faktörler özetle
aşağıdaki gibidir:
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Tarım sektöründen ayrılıp kente göç nedeninin başında geçim sıkıntısı (%93’lük oranla)
gelmektedir. Bunun yanısıra geçim sıkıntısının da sebebi olan diğer ekonomik faktörler;
ürünlerin değerinde satılamaması, (%93) sosyal güvenceye sahip olma isteği (%76) ve tarım
dışı iş olanaklarının yetersizliği şeklinde sıralanmaktadır. İç kesim ve sahil kesiminde
faktörlerin ağırlığı değişiklik göstermektedir.
Sosyal faktörlerin başında ise; köydeki hayat standartlarının düşük olması ve şehirde rahat
yaşam isteği (%52), şehir yaşamının cazibesi düşüncesiyle eşi ve çocuklarının şehre gitmek
istemesi (%50 ) ve köydeki nüfusun ve komşuların azalması, sosyal hayatın zayıflaması
gelmektedir. Hane reisinin çocuklarını okutmak istemesi (%83) ve köyde eğitim imkânlarının
kısıtlı olması gelmektedir. Bunu; önemli bir geçim sıkıntısı olmadığı halde daha fazla gelir
elde etme arzusu, tarım sektöründe çalışma koşullarının zorluğu (%76) sağlık olanaklarının
yetersizliği (%62) gibi faktörler takip etmektedir.
Türkiye'de 2000’li yılların başından itibaren 2,7 milyonluk bir nüfusun tarımdan uzaklaştığı
görülüyor. Aynı süreçte dünya genelinde tarımsal nüfusun yüzde 2 arttığı göz önüne alınırsa
Türkiye’de görülen bu “tarımdan vazgeçme” eğilimi düşündürücüdür.
4.1.11. Çiftçilerin Fiyat Belirleme Konusundaki Etkinliğine Yönelik Değerlendirme
Üreticilerin fiyat belirleme konusuna ilişkin sorunlarını anlamaya yönelik sorular ve alınan
cevaplar şu şekildedir.
Çiftçilerin (%89)’u fiyat belirlemede hiçbir etkisinin olmadığını ifade etmiş (%11)’i ise çok
az etkim var şeklinde cevap vermiştir.
Üreticilerin fiyat belirleme konusundaki etkilerini anlamaya yönelik olarak sorulan “Rekabete
ve ithalata karşı çiftçilerin mevcut durumları” sorusuna rekabet güçlerinin yetersiz olduğunu
söyleyenlerin oranı (% 80,5)’dir.



Ürünlerin değerinde pazarlanamaması düşüncesine katılanların oranı ise
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(%90,5)’dir

Çiftçiler içinde bulundukları örgütsüzlük nedeniyle çoğu zaman mamullerini pazarlayamamış,
aracılar tarafından düşük fiyatlar ile alınan mamuller tüketiciye yüksek fiyatlar ile satılmış, bu
durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkilemiştir.
Üretim planlaması yapılamadığından çiftçilerin üretmiş oldukları mamuller zaman zaman
satılamamış, bu durum sonucunda çiftçi zarar etmiş ve tarımsal faaliyetleri bırakmak zorunda
kalmıştır.
4.1.12. Tarım Sektörünün Sorunlarına İlişkin Diğer Değerlendirmeler
Ankete katılan çiftçilerin tarım sektörünün genel sorunlarına ilişkin yöneltilen sorular ve
alınan cevaplar aşağıda yer almaktadır.


Tarım girdilerindeki maliyet artışının en büyük sorun olduğunu söyleyenlerin oranı
%93 tür.
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Sektörün elektrik ve su dışında katlandığı maliyetlerin tamamının ithalata bağımlı olması:
Tarımsal ilaç, yakıt, tohum, gübrenin hammaddesi gibi bir çok girdi yurt dışından ithal
edilmektedir. Son dönemde TL’de kaydedilen değer kaybının sektörde maliyetleri artırdığı
bilinmekle birlikte, söz konusu maliyet artışının önümüzdeki yıl daha fazla hissedileceği
düşünülmektedir.
Sektörün tarımsal ilaç, yakıt, tohum, gübre gibi girdilerinin birçoğunun yurt dışından ithal
edilmesi, sektörün kurda yaşanan gelişmelere olan duyarlılığını artırmaktadır. Son dönemde
TL’de gözlenen değer düşüşünün sektörde maliyetleri artıracağı düşünülmektedir. Kurlarda
gözlenen hareketin kalıcı olması durumunda söz konusu maliyet artışının önümüzdeki yıl
daha net hissedileceği ve gıda enflasyonunda beklenen düşüşün öngörülenden daha sınırlı
gerçekleşeceği öngörülmektedir.


Toprağın verimsiz olduğu fikrine katılanların oranı (%56)dır.



Toprak miktarının yetersiz olduğu fikrine katılanların oranı (%56)dır.
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Tarımsal sulamada problemler olduğunu düşünenler ise (%68)dir

Anket yapılan çiftçilerin %83’ünün arazilerinin yarısından fazlası ve tamamı sulanan
arazi
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İklim değişikliğinin tarımı etkilediğini fikrine katılanların oranı ise %(69)dur

Türkiye’de tarımsal üretimde verimliliği etkileyen en önemli faktör iklim koşullarıdır. 2007
yılında yaşanan kuraklıkla birlikte sektörün reel olarak %6,7 oranında küçülmesi, iklim
koşullarının uygun seyrettiği ilerleyen dönemlerde ise ortalama %4’e yakın büyüme
kaydedilmesi bu durumu destekler niteliktedir. Bu çerçevede, özellikle yurt içi fiyatların seyri
ve yerli üreticinin üretim verimi ile ilgili tahminler yapılırken iklim koşullarına ilişkin
varsayımlar önem arz etmektedir.
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5. BÖLÜM
Genel Değerlendirme
Türkiye’de Tarımsal İşgücünün demografik ve Yapısal Dönüşümü Proje kapsamında Türkiye
Sulama Kooperatifleri Merkez Birliğinin üyesi olan sulama kooperatiflerinin yönetici ve
üyeleriyle 04 12 2016 ile 08 12 2016 tarihleri arasında yüzyüze gerçekleştirilen anket
çalışmasına 150 üretici çiftçi katılmıştır.
Çalışmanın amacı tarım sektörünün mevcut sorunları ile özellikle genlerin tarım
sektöründen ayrılma sebeplerini belirleyerek yapısal bir dönüşümün gerçekleştirilebilmesi
için durum tesbiti yapmaktır. .
Bu konuda yapılan çalışmalardaki amacın esas olarak tarımda kalite ve verimlilik artışının
nasıl sağlanacağı olması gerektiğini düşünüyoruz. Tarımda yapısal dönüşüm kapsamında
tarımsal nüfusun özellikle de tarımda çalışanların gelirlerini arttırıp yaşam düzeylerini
yükselterek tarımda sürdürülebilir nitelikli istihdamı gerçekleştirmek mümkündür.
Ancak bunun önünde doğal ve yapısal engeller bulunmaktadır.
Tarımsal üretim, doğal koşullarda önemli ölçüde etkilenir. Üretici bitkisel ve hayvansal
üretim planlamasını ve çeşitliliğini doğal koşullara göre belirler. Bunun yanında ülkemiz
tarımında üretim tekniğinin geri, sermayenin sınırlı ve örgütlenmenin yetersizliği üretimin
çeşitliliğini, miktarını ve kalitesini etkilemektedir.
Tarımda önemli olan üretim miktarı ve kalitesidir. Tarımsal üretimin birçok ürününde verim
çok düşüktür ve ülke gereksinimini karşılamaktan uzaktır. O nedenle de bu ürün açığı ithalat
yoluyla kapatılmaktadır.
Tarımda verimi ve dolayısıyla sürdürülebilir üretimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen
etkenlerin başında; sosyo-ekonomik yapı,eğitim ve iklimsel koşullar, gelmektedir.
Ankete katılan çiftçilerin
“Yarısına yakını lise ve üniversite mezunu orta yaşlı (40-60),sulanan arazide bitkisel tarım
üretimi yapan ve yarısı doğrudan tarım gelirine bağlı yaşayan aileden çiftçiler” olduğu
tepit edilmiştir. Anketten elde edilen ilk bulgular aşağıda üç ana başlıkta özetlenmiştir
a) Tarımda sosyo-ekonomik sorunlara ilişkin bulgular
 Nitelikli ve genç iş gücünün kırsal alandan göç etmesi, geride yaşlı
nüfusun kalması.
 Tarımsal üretim yapanların bu sektörü kendi çocuklarına önermekten
uzaklaşıyor olması
 Gelir düzeyinin düşük olması
 Çiftçilerin aynı zamanda tarım dışı işler de yapıyor olması
 Çiftçilerin ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi konusunda hiç
etkilerinin olmaması
 Çiftçilerin yarısına yakınının hanelerinin ekonomik gelirinden
memnun olması
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b) Tarım Sektöründe Yaşanan Sorunlara ve Göç'e İlişkin Bulgular
 Tarımsal üretim için eğitimin kapsayıcılığının düşük olması
 Tarım girdilerinde maliyet artışı ve ürünün değerinde pazarlanamaması
 Küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin rekabet etmekten
uzaklaşıyor olması
 Kırsaldan kente göç edenlerin yıllar içinde artıyor olması
 Göç edenlerin köye geri dönüşü ihtimalinin düşük olması
 Çiftçilerin tarım sektörünün çocukları için iyi bir gelecek vadettiği
düşüncesinden uzaklaşıyor olması
 Çiftçilerin göç için öncelikle kendi yaşadıkları ili tercih etmeleri
c) Kredi ve Mali Kaynaklara İlişkin Bulgular
 Teşviklerden yararlanan çiftçi oranının düşük olması
 Devlet desteklerinin yetersiz kalması
Ankete verilen cevapların ön değerlendirilmesiyle aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.;
Türkiye’de
tarımın yapısal sorunları sektörünün üreticilerinin tarımdan ve topraktan
uzaklaşmalarına neden olma potansiyeli taşımaktadır.
İklim değişiminin toprak ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisinin görülmeye başlandığı
ülkemizde tarımsal üretimin cazip kılınması için sektörde yapısal değişim ve dönüşüm
ihtiyacı artmaktadır.
Türkiye’nin tarım sektörü demografik değişim içerisindedir. Türkiyede tarım yapan nüfus
yaşlanmakta ve bu nüfus kendisinden sonra gelen nesile tarım dışındaki sektörleri tavsiye
etmektedir.Yeni nesillerin tarım dışı alanlara ve daha çok kentlerde yaşamaya olan eğilimleri
bu alanın boşalmasına neden olmaktadır.
Tarım sektöründe genç üretici çiftçi ve tarım işçisi bulmak zorlaşmaktadır.
Tüm bu nedenler siyasi iktidar tarafından da tesbit edilmiş olup 2016 yılının ortasında genç
çiftçilere köye geri dönüş hibe kredisi projesi yürürlüğe konmuş, 1 ay önce de tarımda
değişim ve dönüşümü hedeflediği belirtilen "Milli Tarım Projesi" açıklanmıştır.
“Türkiye’de Tarımsal İşgücünün Demografik ve Yapısal Dönüşümü Projesi" kapsamında
gerçekleştirdiğimiz ankete verilen cevapların değerlendirilmesi ve Hükümet tarafından
tarımsal alanda son 1 yılda uygulamaya konulan değişim ve dönüşüm projeleri bu konunun
önemini açıkça göstermektedir.
Anket formlarının işlenmesiyle elde edilen veriler üzerinde çapraz incelemeler ile çalışmalar
devam etmekte olup bu çalışmalardan elde edilecek sonuçlara ve daha geniş açıklamalara
“nihai raporda” yer verilecektir.
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1.EXECUTIVE SUMMARY
1.1.BACKGROUND
Gambia is an agriculture country, 80% of the population live on farming and husbandry . The
climate change , poor agricultural infrastructure and the backward means of the production
have made the country seriously short of food --the self-sufficient rate only reaches 40 % even
in a very good harvest year . It is very urgent for the country to increase its food production to
satisfy the food demand. This demand also urgently requires energy to irrigation.
In recognition of the critical need to improve global access to sustainable, affordable and
environmentally sound energy services and resources, the United Nations General Assembly
has declared 2012 the International Year of Sustainable Energy for All and urged Member
States and the UN system to increase the awareness of the importance of addressing energy
issues and to promote action at the local, national, regional and international levels. In response,
the UN Secretary General has launched a global Initiative to achieve Sustainable Energy for
All by the year 2030.
The key objectives under this goal
are: (1) ensuring universal access to modern energy services;
(2) doubling the rate of improvements in energy efficiency; and
(3) doubling the share of renewable energy in the global energy mix.
This document presents the gap analysis of the energy and related sectors of the Gambia, with
particular reference to the three objectives of “Sustainable Energy for All.”
The Gap Analysis included a situation analysis, with baseline data on sustainable energy
production, distribution and utilisation, and covered an assessment of national initiatives on
(1) universal access to electricity; clean fuels and devices for cooking/heating; and mechanical
power;
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(2) improvements in energy efficiency; and
(3) increasing the share of renewable energy in the national energy mix; and an analysis of
sector strengths and weaknesses in specific areas relevant to the sector such as policy,
planning, institutions, finance, monitoring (data and accountability), capacity and
partnerships.
1.2.GAP ANALYSIS ON UNIVERSAL ACCESS TO ELECTRICITY
The power sector is characterized by a number of strengths which provide opportunities for
the realization of the goal of universal access to electricity. The strengths of the power sector
include the following:
• The Government’s strong commitment to expand the electricity network to many
communities in The Gambia;
• Willingness of private sector(investors) to partner with government to provide
electricity services;
• Examples of connectivity within the sub-region to learn from;
• Availability of market (domestic and commercial) for the electricity that could be
produced in future
• The power sub-sector also faces a number challenges in achieving the stated goal of
ensuring wider access to electricity in The Gambia. The sector is challenged by
Inadequacy of the transmission and distribution (T&D) network;
•
•
•
•
•
•
•

Lack of fuel diversityas well as high cost and irregular supply of fuel for electricity
generation;
Operational inefficiencies in the key utility company NAWEC resulting in
transmission
and distribution losses;
NAWEC’s poor financial performance;
Weak regulatory and enforcement capacity;
Poor reliability of electricity supply from the grid;
Limited hours of supply of power by stand-alone generators in the rural areas; and
High electricity tariffs and non-affordability of electricity.

1.3.RECOMMENDED STRATEGIES TO ADDRESS THESE CHALLENGES
Short Term
• Perform detailed transmission and distribution infrastructure analysis to reduce
technical transmission and distribution losses, analyze potential interconnections
with Senegal, integration into the West Africa Power Pool, and generate a
comprehensive T&D master plan;
• Improve financial performance of NAWEC;
• Employ financial advisory services organization to investigate strategies for fuel price
volatility reduction;
• Arrange payment of past-due bills by Central and Local Governments;
• Increase use of pre-paid metering. Require that government facilities and electric
loads, including street lights, utilize pre-paid meters;
• Amnesty offer to domestic and commercial customers with past-due bills and unbilled
use of energy followed by aggressive pursuit of payment with Government
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assistance;
Enhance maintenance plans for generation facilities to improve availability;
Assess the investment incentive structure to determine if incentives are sufficient to
attract private investors;
Perform detailed renewable energy study for potential domestic sources of power
generation;
Conduct a review of PURA’s capabilities and independence including the
government, regulators, utility, and IPP to address empowerment of PURA and
improvement of the industry;
Implement demand side management initiatives such as promotion of compact
fluorescent lamps (vs. incandescent), energy efficient appliances, energy efficient
motors for industrials, and peak shaving tariff structures; and
Investigate feasibility of upgrading generation facilities to combined cycle operation.
Medium/Long Term
Solicit financing (using results of incentive review) to implement the actions
recommended in the transmission and distribution infrastructure analysis;
Improve financial performance of NAWEC;
Adjust tariffs to reflect new, more stable cost structure and incorporate fuel charge
adjustment on customer bills;
Identify the most promising renewable energy projects and provide incentives (based
on results of short-term incentive review) to attract private financing; and
Revisit increased privatization and a less vertically integrated industry structure after
the above issues have been addressed.

2. COUNTRY OVERVIEW -The Gambia in Brief
General
The Gambia is the smallest country in Africa. It borders the Atlantic Ocean to the west, and is
otherwise entirely surrounded by the country of Senegal. The majority the country comprises
the floodplain of the Gambia River, which originates in Guinea before flowing through
Senegal and through the Gambia to the sea. The country is therefore generally very flat,
ranging from 0 to <100 m above sea level (Bojang at all 2016).
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Climate
The climate of the Gambia is largely classified as tropical savannah, apart from the central
north region which transitions into hot, arid steppe. There is little spatial variation in average
annual precipitation and temperature, other than a slight reduction in rainfall in the central
north region.
Gambia has a very distinct wet season between June and October, and is relatively dry from
November to April. The wet season is relatively hot compared to the cooler dry
season(Bojang at all 2016)..

Surface water
The Gambia is dominated by the perennial Gambia River, which flows along the entire
length of the country from the border with Senegal in the east to its discharge point to the
Atlantic Ocean to the west.
From the Barraconda rapids to the Atlantic the Gambia has a course of about 350 km.
Throughout this distance the waters are tidal, and the river is navigable all the year round by
boats drawing 6 ft. of water. At Yarbatenda, a few miles below Barraconda, the river has a
breadth, even at the dry season, of over 5oo ft., with a depth of 13 to 20 ft. (Encyclopedia
Britanica) .
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The Department of Water Resources is responsible for river flow gauging, and currently
monitors the Gambia River close to its discharge point to the Atlantic Ocean (Bojang at all
2016).
Outside salinity risk areas , freshwater can be found throughout The Gambia, at depths
ranging from 4 to 30 mbgl (metres below ground level). In general, depths increase with
proximity to the border with Senegal. Groundwater recharge depends on the quantity and
spatial and temporal distribution of rainfall, surface geology, and land use (Accesss Gambia
). Good quality surface water within the country is only found in the eastern third of
the River Gambia.
From June to December, freshwater availability is boosted by flows from the middle and
upper Gambia River Basin areas. Low flows from January to May are mostly sustained by
local rainfall (Accesss Gambia ).

Soil
Soils across the floodplain of the Gambia River are dominantly Gleysols, which are highly
important for agriculture.Lixisols in the north of the country are associated with fine-grained
weathered parent material, and natural savannah or open woodland vegetation.
More acidic Acrisols are found in the coastal region. This soil type is common in the wetter
parts of Africa, and is generally deficient in nutrients. Regosols, which cover a significant area
inland, are reflective of the largely unconsolidatedunderlying geological deposits(Bojang at all
2016)..
Hydrogeology
This section provides a summary of the hydrogeology of the main aquifers in the Gambia. More
information is available in the references listed at the bottom of this page. Many of these
references can be accessed through the Africa Groundwater Literature Archive.
The hydrogeology map on this page shows a simplified version of the type and productivity of
the main aquifers at a national scale (see the hydrogeology Map resource page for more
details).
There are two main aquifers in the Gambia: the upper Quaternary unconsolidated sands
comprise a shallow sand aquifer (SSA), which is an important aquifer throughout the Gambia.
The deeper Cretaceous sediments form a deep sandstone aquifer (DSA). More detail can be
seen below(Bojang at all 2016)..
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Unconsolidated

Groundwater Status
Groundwater abstraction from the main unconsolidated aquifer (SSA) is less than average
annual recharge. Total groundwater availability could be significantly increased by exploiting
the DSA(Bojang at all 2016).
Groundwater use and management
Groundwater use
The national water supply in Gambia is derived entirely from groundwater.The following
groundwater abstractions are currently known:
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207 boreholes with hand pumps, 260 boreholes with solar pumping systems, 84 boreholes with
electric pumping systems, and 1634 hand dug wells with hand pumps (Department of Water
Resources) (Bojang at all 2016)..
Groundwater management
The Department of Water Resources is responsible for the development, utilisation and
protection of groundwater in Gambia. They issue permits, which are required for both borehole
drilling and groundwater abstraction.The National Water and Electricity Company (NAWEC)
is mandated to provide water supply in the Greater Banjul Area and surrounding
provinces(Bojang at all 2016)..
Groundwater monitoring
The Department of Water Resources established a network of 38 groundwater level and quality
monitoring boreholes in 2014. These are distributed across Gambia and are equipped with
automatic data loggers. The recorded groundwater level observations are collected every 3
months, and the data is stored in the GeOdin database in the Department of Water
Resources.The same network is used to monitor groundwater quality (Bojang at all 2016)..

2.1 GEOGRAPHY
The Gambia is located on the west coast of West Africa and extends about 400 km inland.
The width of the country varies between 24 to 28 kilometres across the length of the country
and thus The Gambia covers a land area of 10,689 square kilometres in total. It is bordered
on the North, South and East by the Republic of Senegal and on the West by the Atlantic
Ocean. The country has a tropical climate characterised by 2 seasons, rainy season JuneOctober and dry season November-May (Health Policy).
The natural vegetation type of the Gambia is Guinea Savanna Woodland in the coastal area,
that gradually changes into Open Sudan Savanna in the east. The climate is Sudanosahelian
characterized by a short rainy season from June to October and a long dry spell from November
to May with scattered vegetation and forest cover. Mean annual rainfall
varies from 900 mm in the south-west to about 500 mm in the north-east.
Mean temperatures vary from 14oC to 40oC and generally higher in the eastern part of the
country. The country has a total arable land area of 558,000 ha and about 320,000 ha or 57
percent is cropped annually. The estuary basin of The Gambia River is a tidal inlet with a
saltwater intrusion ranging from 180 km in the rainy season to 250 km in the dry season.
Agriculture is mostly rainfed, and only about six percent of the irrigation potential has been
used.
2.2 DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
From information from the population census of 2003, the population is estimated at 1.36
million and was growing at the rate of 2.74% per annum. With this growth rate, the
population by the year 2011 it is estimated to reach 1.79 million.
In 2003, about 50% of the population lives in the rural area; and women constitute 51% of the
total population. The total fertility rate was 5.4 births per woman and this perhaps explain the
very youthful population structure. Nearly 44% of the population was below 15 years and 19%
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between the ages 15 to 24. Average life expectancy at birth is 64 years overall. Since the 1980s
the population of The Gambia has undergone major changes and is now characterised by
accelerated rate of urbanization. With 50% of the population living in the urban areas which
covers relatively less land area, population density was very high in the Banjul and Kanifing,
as can be seen in Table 1.
The agricultural sector accounted for about 29% of GDP in 2009. It provides employment to
75% of the country’s population and meets about 50% of the national food requirements. Its
share of the country’s total exports is 70%, thus constituting a substantial part of The
Gambia’s foreign exchange earnings. Gambia’s Gross Domestic Product was about US$
730 million in 2009 and Gross National Income per capita was US$ 440.
Most recent World Bank Report about Gambia indicates that Gambias (2015) population is
1,99 million and GDP (2015) US $ 938.8 million. Gross National Income per capita increased
to US$ 471 in 2015.
Table 1. Population of the Gambia 2003

2.3 ECONOMY
According to the United Nation System Common Country Assessment 2011, The Gambia is
one of the poorest countries in the world ranking 151 out of 169 countries in the 2010 United
Nations Development Programme (UNDP) Human Development Index (HDI). This is in spite
of the fact that The Gambia has implemented programmes to reduce poverty since 1994,
when the first Strategy for Poverty Alleviation (SPAI) was launched. From a Gambia Bureau
of Statistics (GBOS) poverty assessment, the overall poverty level in 2008 was estimated at
55.5% of the population. This marks a slight decline from the 58% estimated in 2003.
Recently however, a multidimensional poverty index (MPI) analysis showed that 34% of the
population lives on less than an equivalent of US$1.25 per day, and 57% on less than
US$2.00 per day. The poverty level is still worse at the rural areas at 68% compared to 40%
in the urban areas.
Economic growth has rebounded from an annual average of 5.9% from 2003-2006 to about
7% in 2007. In 2008 Real GDP grew by 6.3%, led by strong growth in tourism and the
construction industry. The contribution of the different economic sectors to overall is shown
in the Table 2.2.
These fluctuations are largely attributable to the effect of weather conditions on agricultural
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output, but also due to variable growth in key sectors such as tourism, industry, re-exports,
trading activities and construction in recent years.
2.4 ENERGY SITUATION
The supply of modern energy services plays a significant role in the development of
economies. The availability of energy provides for greater opportunities in the productive
sectors, in value addition, in services and also for the domestic sector, all contributing to
economic growth. Conversely, the absence or limitation in modern energy supply restricts
economic growth. The lack of reliable power and the high cost of energy are seriously
limiting investment in The Gambia is limiting growth in productive sectors such as the agroprocessing and manufacturing sectors.
The Gambia has some potential to tap renewable energy sources that are in widespread use in
countries around the world such as solar, biomass, and geothermal. While most of these
technologies show reasonable potential based on the limited information available, further
detailed studies would be required to definitively determine the most economical solutions.

2.4.1. ENERGY CHALLENGE OF THE GAMBIA
The Gambian government recognises the problem and has, as one of its key objectives, to
ensure a reliable and adequate supply of energy, both conventional and renewable energy,
at affordable prices. Some of the major challenges are seen as:
• Heavy reliance on imported petroleum products to meet the country’s energy
requirements, placing a heavy burden on the foreign exchange reserves;
• Limited investment in new assets and inadequate maintenance of old and ageing
electricity power facilities;
• Growing population and rapidly growing demand for all forms of energy; and
• Limited capacity to develop renewable energy projects in the country.
The major sources of energy in The Gambia are biomass, electricity, petroleum fuels
and renewable energy. Table 2 presents the evolution of the energy mix in The Gambia
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2.4.1.1. Electricity Generation and Consumption
Electricity is produced using heavy fuel oil in the Greater Banjul Area and diesel oil for the
provincial operations. All the fuel used in electricity production is imported at great cost to the
economy. Not only is the foreign exchange involved a major issue, but the country is
vulnerable to the price volatility of the oil prices. This amongst other factors leads to The
Gambia having one of the highest electricity tariffs in the sub-region.

Figure1. Electricity Consumption
Billion kwh
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Figure 2. Electricity Consumption
Increse in electricity consumption is given in Fig.2 and Fig.3. Currently there are three major
power plants in The Gambia, mostly in the Greater Banjul Area namely Kotu and Brikama (see
Tables 3 and 4).
In Brikama, the National Water and Electricity Company (NAWEC) and an Independent Power
Producer (Global Electric The overall availability of plants at Kotu in particular remains low
due to mechanical breakdowns.
In 2001, only 73GWh of electricity was produced from the station whilst in 2010 the production
rose to 104GWh. The only one Independent Power Producer (IPP) in The Gambia started
operation in 2006. Its mode of electricity production is similar to the NAWEC Kotu power
station that uses heavy fuel oil. Huge investments have also been made in electricity generation
in the Provinces (see Table 5).
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Figure.3.Gambia River
Unfortunately, the River Gambia (Figure 3,4)offers no potential for hydropower, and within
the borders of The Gambia there is no drop in level of more than 10m from one end of the river
to other.
However, the OMVG, the organisation for the exploitation of the river Gambia, proposed a
regional energy project to construct a dam on the river in southern Senegal. The power
would then be shared by all the member countries through high voltage transmission. Due to
escalating costs and fragile political environments in many of the countries involved, the
implementation of the project has been delayed for more than 30 years.

Figure 4. The Gambia River
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The Gambia is entirely dependent on fossil fuel for electricity generation. The power network
is principally owned and operated by the National Water and Electricity Company
(NAWEC). The main power station at Kotu runs on heavy fuel oil (HFO) and in rural areas,
NAWEC operates six small scale power systems served by stand-alone electricity subsystems
in provincial centres. Given the volatility in petroleum prices, the government has
recognized that developing new local and renewable resources is critical to meeting its
economic objectives; and has therefore indicated its desire to promote renewable energy
development by creating the necessary policy environment and legal framework.
Based on 2013 data, Gambia’s national electrification rate reached 36%, (2% in rural areas,
60% in urban areas). Gambia has been working towards establishing solar energy, and they
have high potential in the development of solar power and solar thermal technologies. The
Gambia Renewable Energy Centre has been established, and their goals include promoting
the use of renewable energy, advising the government on renewable energy techniques and
carrying out adaptive research.
However, Gambia is facing quite a few financial constraints. Their constraints include high
capital cost, high transaction cost, and lack of dedicated financing for renewable energy in the
banking institutions. The financial resources necessary for Gambia to have electricity for the
next three years is $112.5 million.
2.4.2. SOLAR ENERGY IN GAMBIA
The Gambia currently has small solar photovoltaic (PV) and solar thermal systems installed,
most commonly at rural hospitals, schools and private residences. The average annual solar
insolation for The Gambia is 4.5-5.3 kWh/m2-day, which represents a high generating
potential for the country The cost of solar energy systems continues to be high; however, the
recent adoption of solar energy systems in various countries globally has had a positive effect
on driving down installed costs of new solar PV systems.
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Figure 5.Solar Radiation in the Gambia (Source Flores 2010)
In the future, it is anticipated that such a system could offer a cost effective solution for the
sustainable development of The Gambia. However, at this time, this technology should
continue to be considered for smaller scale distributed applications as there appear to be
other, more economical options available to The Gambia for large scale generation.

Figure 6.Direct Normai Irradiation in Senegal and Gambia
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Figure 7 Global Horizontal Irradiation in Senegal and Gambia

As solar radiation reaches good values all over the country(Figure 6,7), several energy
(electricity) supply possibilities can be explored. Preliminarily, PV Power Plants, Solar Home
Systems (SHS) and Hybrid Diesel-PV Systems could be considered. The existing PV based
energy generation projects (i.e. the European Union-sponsored solar PV pumping, SHS
projects and PV-Diesel hybrid system in Darsilami) supports this consideration.
Although normal irradiance figures in The Gambia strongly support the present Solar Water
Heating applications in the tourism industry, it is very difficult to envisage any solar thermal
power generation plant, as an electricity supply option in the Renewable Energy Master Plan
(REMP) forThe Gambia, due to the relatively small power capacity requirements in the
country. At the present technology state of the art, the technical and economic viability of
such Concentrated Solar Power (CSP) power plants are in the same or over range of installed
capacity in the whole country (Flores, 2010).
Solar energy has had the most successful application of renewable energy in The Gambia and
it has been used extensively since the early 1980s. Early uses included rural water supply and
remote power for telecommunication facilities. Recently solar thermal is being used for water
heating even at the industrial level. These solar thermal units range from tank and collector
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systems for standards households to networks types with vast arrays of collectors connected
to single tanks with mechanical pumping systems.

2.4.3. SOLAR POTENTIAL AND USE
The Gambia's geographical location gives it plenty of sunlight hours. The country receives
2,500 hours of sunshine yearly and the daily solar energy potential is an average 2.5 kJ per
square centimetre area (2.5KJ/cm2). The government is encouraging use of alternative energy
and the use of solar PV cells and associated equipment is on the rise be it for domestic,
commercial or industrial use.
The use of alternative and renewable energy in the country is gaining recognition, especially
the use of solar PV. This interest comprises both individuals and groups. However, the
deterring factor in the widespread utilization of renewables is the initial cost of investment,
which is beyond the reach of many Gambians.
Most solar PV and wind installations are donor funded. The cost of the systems is tied to
foreign exchange fluctuation. A 55 Wp solar PV costs about D11,000 while a 75 Wp costs
about D16,000. Whenever the Gambian Dalasi depreciates, the cost of systems will increase
correspondingly.
The following companies are operating in solar energy sub-sector include Gam Solar, VM
The Gambia Limited, SWEGAM, Dabakh Malick Energy Centre DMEC, Gambia Electrical
Company, CHYBON Solar Systems, and SANFOSI Solar, Consultancy and Engineering
Services.
Over the years, a lot of systems have been installed for applications such as water pumping,
telecommunications, refrigeration, and community lighting under various projects including
the CILSS Regional Solar Programme (RSP) funded by the European Development Fund
(EDF). The companies also provide PV systems, imported from abroad, for domestic
lighting.
2.4.3.1. Modern Energy for Productive Uses
Productive uses of energy involve the utilization of energy – both electric and non-electric
energy in the form of heat or mechanical energy - for activities that enhance income and
welfare. These activities are typically in the sectors of agriculture, rural enterprise, health and
education. Examples of such activities include pumping water for agriculture, agroprocessing, lighting, information and communications, and vaccine refrigeration. The
promotion of the productive uses of energy is an important aspect in the design and
implementation of rural energy projects. Initiatives on productive uses of energy in The
Gambia include the installation of solar pumps.
2.4.3.2.Solar Powered Water Pumps
The promotion of solar-powered water pumps was initiated in the Gambia in the early 1980s
at a bore hole in Jambanjaleh with funding from Saudi Arabia and German Technical
Assistance. A second pilot plant was later installed in Mandinaba as part of a UNDP-funded
project (World Bank Report, 1983). These pilot projects proved economically viable and
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sustainable leading to their rollout throughout the country. Currently, there are over 200 solar
powered water pump systems in the country (See Figure 8).

Figure 8. Solar Water Pumping Systemat Hospital at Bwiam,Foni Kansala District

3. INSTITUTIONAL AND POLICY FRAMEWORK IN ENERGY SECTOR
3.1. Key Institutions related to Energy

Until 2007, the power sector was controlled by NAWEC, a vertically-integrated monopoly that
handled generation, transmission, and distribution of electricity in the country. In 2007, the
Global Electric Group (GEG) was contracted by NAWEC to build, own, operate, and maintain
one of the two power generation facilities in the greater Banjul area. This nearly doubled the
available capacity in the country from approximately 31MW to 55MW. Discussions were held
with several potential IPPs but GEG was the only one that didn’t require sovereign or external
guarantees, and therefore it was selected for the contract. Although this agreement set the
precedent for the use of the independent Power producer (IPP) structure in The Gambia, no
new power generation capacity has been added since, despite interest from other potential IPPs.
As covered in detail later in the report, reasons for this include inadequate transmission and
distribution (T&D) infrastructure, a financially unstable off-taker, and an ineffective regulator.
Figure 9 outlines the organizational structure within the energy sector.
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Figure.9. Gambia Energy Sector Organizational Structure
Descriptions of each institution relevant to the energy sector and their individual
responsibilities along with relevant legislation are summarized in the sections below.
3.1.1. Office of the President, The Republic of The Gambia
The Office of the President receives the information from all of the ministries as they relate to
each specific energy objective and ultimately has the final authority on the regulations, tariffs,
and on contracting of any IPPs for the well being of the country.
3.1.2.Ministry of Energy
The Ministry of Energy oversees the entire operation of the energy sector for the country and
provides support and assistance to National Water and Electric Company (NAWEC) and the
Global Electrical Group Ltd (GEG) to provide recommendations on the institution of energy
related tariffs to the President.
3.1.3. Ministry of Finance
The Ministry of Finance plays an important role in the energy sector, by which they receive
the recommendations of PURA, evaluate the financial implications, and provide
recommendations to the President.
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3.1.4.National Water and Electric Company (NAWEC)
NAWEC is responsible for the operation and maintenance of one of the two power generation
facilities in the greater Banjul area, the transmission and distribution of power within the
country, and establishing and collecting the electric tariffs for all customer classes. NAWEC
also establishes and administers Power Purchase Agreements (PPA) with the private power
producers in the country.
NAWEC Gambia Ltd. (III)
NAWEC Gambia Ltd. is the country's main utilities supplier. It was incorporated in June,
1996 as a company limited by shares under the Companies Act of 1955. Its main Kotu Power
Station is the principal generator serving the Greater Banjul Area in the Kanifing
Municipality. Nawec is involved in the generation and provision of electricity, drinking water
& sewerage services for domestic, industrial & commercial uses. The regulatory authority,
PURA, has the mandate to regulate the electricity and water markets in the Gambia.
History:
The creation of Nawec can be followed back to the year 1972, when the Gambia Utilities
Corporation Act created the GUC to supply and conserve electricity and water for the general
public, industry and domestic households. GUC was formally dissolved in 1993 following a
Presidential Executive Order.
The Management Services Gambia Ltd. (MSG) and the Utilities Holding Corporation (UHC)
were asked to take over the functions of GUC. Under the new agreement the responsibility of
managing the asset's profitability was given UHC while MSG (owned by a French company,
SOGEA) was awarded the operating lease. MSG's lease was ended by the Government on the
23 February, 1995 thereby leaving the management of assets and operations to UHC. In June
1996 MSG and UHC had amalgamated to form the NAWEC we know today.
Ownership:
It has an authorized share capital of D500 million (50 million shares valued at D10 per
share). The government currently owns 92.7% of the fully paid shares, SSHFC 5.8% and
GPA 1.5%. The intention was for NAWEC to be owned 97% by government. Once the
shareholders pay the original designated amounts the percentage shareholding will be as
originally contemplated.
Private Involvement:
Potential Divestiture Strategies:Public / Private Partnerships (PPPs)
Independent Power Producers (IPPs)
Privatize billing & other support services
In 2006 the Electricity Law was passed that has opened up the generation component of the
electricity sector to private investors and an Independent Power Project (IPP) of 23MW
capacity was expected to begin power generation in July / August 2006. The law also allows
for private sector participation in the distribution of electricity. In October, 2006 the Gambia
Government announced that it had signed a 5-year contract, its first Power Purchase
Agreement (PPA), on on Friday 28th September, 2006, with Global Management System,
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and Independent Power Provider, to take over electricity generation only from Nawec. The
director of GMS is Muhammad Bazzi.
Operational Problems:
As a public enterprise, it was not operating on a commercial basis and couldn't generate
sufficient financial revenues to maintain and upgrade the systems & infrastructure.
Supplying electricity on a commercial basis is marked by a number of problems. These include
under-investment, an inflexible tariff system, rising fuel prices, distribution and transmission
losses and non-payment of large bill arrears particularly by large commercial & industrial
consumers. As a result, the company has huge difficulties in meeting its operating costs,
investing in generation capacity expansion and replacing obsolete equipment. Despite the fact
that NAWEC has managed to achieve financial sustainability for its normal operations, it has
limited resources to properly expand the electricity system. As a result the system is not robust
enough to meet the growing demand and requires significant investment to operate efficiently.
Local Generating Capacity:
In the rural areas, NAWEC is operating 6 small scale power systems served by stand-alone
electricity subsystems in the provincial centres of Bansang (420KW), Janjanbureh (270KW),
Kerewan (142KW), Basse (640KW), Farafenni (400KW), Mansakonko (400KW). Juffureh
and Kamuna are smaller stations that serve NAWEC's water reticulation systems in their
respective areas.
The total installed capacity is 2.272 MW at these power stations and is often less than the
total instantaneous demand, whose peak is estimated to be about 2.8 MW in 1999. These
power stations operate on diesel generator sets that feed into isolated medium and low
voltage networks which when available, supply electricity for 12 - 15 hours a day. These
systems lack sufficient installed capacity. These centres are also not self-sustaining in terms
of revenue and depend on subsidy revenues generated in the Greater Banjul Area (GBA).
Besides only serving a small customer base of 2,640 customers, the provincial power stations
provide the essential electricity supply for the water reticulation systems in Farafenni, Basse,
Bansang, Mansakonko, Jangjanbureh, and Kerewan. At present, a Rural Electrification
Project is underway and has entered its final phase.
Legal Framework & Sector Policy:
• Draft Energy Policy
• Electricity Law Enacted
Electrical Distribution Structure:
In Gambia electrical power is by thermal transmission and is transmitted for distribution via 5
radial 11-kilo volt (kv) feeders and three 33 kv feeders that form a ring in the GBA. The 33 kv
feeders feed medium voltage substations where the voltages are transformed to 11 kv for
distribution.
NAWEC'S generating capacity is located in one major power station on land in Kotu in the
Greater Banjul and stand alone stations in the provincial towns.
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The current maximum available capacity at Kotu Power Station is 25.3 MW at peak load times.
Most of the generators at Kotu use Heavy Fuel Oil (HFO), which is contributing to foreign
exchange difficulties in meeting the country’s import needs and the negative environment
impacts from the emission of greenhouse gases.

The provincial generators are run on diesel fuel. The provincial inland energy networks are not
connected to the Kotu transmission system. By end of 2005, NAWEC had a total customer
base of 54,976 in 990 zones grouped into 6 categories.
Water Provision:
NAWEC is also responsible for the supply and conservation of potable water. Its activities are
largely confined in the GBA and the ten Provincial Growth Centres. Water in the GBA is
obtained from the underground water table. In the 5 administrative regions, potable water
service delivery is as the need arises, and is provided by numerous bodies using various
techniques. The Area Councils have legal responsibility for water supply but resource
limitations and technical capacity means that services are primarily delivered through specific
donor funded projects and UN funded projects.
In 2005 12,689 cubic metres of water was sold representing a negative growth rate of - 6.26.
The drop in sales could either be attributed to losses in the reticulation system or illegal
connections. In the same year D89,378,992.78 was collected in revenues. The following table
shows the various well fields and the number of boreholes in each well field.
Sewage:
The only sewerage systems in The Gambia can be found in the capital at Banjul, and few hotels
in the Kanifing Municipality (KMC). Banjul has about 3,000 customers and total turnover in
2005 was D4 million. The sewage service delivery system is heavily subsidised by the other
divisions of NAWEC, such as electricity, since its revenues cannot cover its operational
running costs.

3.1.5 Global Electrical Group Ltd (GEG)

GEG, an independent power producer and subsidiary of Global Trading Group N.V. (GTG), is
contracted by NAWEC to build, own, operate and maintain one of the two power generation
facilities in the greater Banjul area. GEG does not provide any transmission or distribution
infrastructure or services for the power that they generate, nor do they establish or collect any
electrical tariffs from any customers. GEG’s PPA is a must-run, take-or-pay contract with fuel
price adjustments. More details on the PPA are provided under the Cost of Power subheading
in section below.
3.1..6 GAMPetroleum (GAP)
GAP Petroleum, an affiliate of GEG, is responsible for the contracting, storage and delivery of
the majority of the country’s fuel supply. Conversations held during the mission indicated that
GAP is in some way affiliated with GEG and GTG, however the exact relationship was not
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clear. No evidence was observed that indicated that the fuel sale transactions between GAP and
GEG were anything other than arms-length transactions, although the fuel sale agreement was
not made available to the team. In May 2008, GAP completed construction of a new fuel
storage facility.
This facility, capable of storing 51,000 metric tonnes of HFO, LFO, and LPG, provides
approximately 6 months worth of storage for the three fuel types. Indications from the mission
are that the investment made by GAP to establish the fuel storage facility has effectively made
them a monopoly supplier of HFO and LFO in the country (including to NAWEC).
3.1.7 Public Utilities Regulatory Authority (PURA)
The Public Utilities Regulatory Authority was created by The Gambia Public Utilities
Regulatory Authority Act of 2001 and is the authority which regulates the activities of the
country’s public utility sectors (electricity, water and telecommunications). The functions of
PURA as called out in the Act include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provide guidelines on rates and fees for the provision of regulated public services;
Examine rates and fees chargeable for the provision of regulated public services;
Protect the interest of consumers and of public utilities;
Monitor and enforce standards of performance by public utilities;
Initiate and conduct investigations into standards of services by public utilities;
Promote fair competition among public utilities;
Conduct studies relating to economies and efficiency in the provision of regulated
public services to consumers;
Collect and compile data on regulated public services and their provision necessary
for the performance of the Authority’s functions;
Provide advice in respect of regulated public services and their provision;
Maintain a register of public utilities and the services they provide;

Publish, in such manner as it considers appropriate, information relating to the Authority’s
functions and activities;
• Recommend and administer, in accordance with the Act, a licensing system in
respect of public utilities;
• Provide advice or assistance to a public utility to assist or enable the utility to comply
with a requirement of the Act or of any license;
• Prepare any relevant documentation necessary to give the Authority the power to
regulate public utilities in accordance with the Act; and
• Perform such other functions as may be imposed on it by any other legislation.
With respect to the independence of PURA the Act states that “The Authority shall not be
subject to the direction or control of any person or authority in the performance of its functions
or exercise of its powers under this Act and shall act in all matters and at all times impartially”.
The Act also states that “The Authority may, with approval of the appropriate person [Secretary
of State], suspend or cancel a license if it is satisfied that the public utility is not complying
with or has not complied with any provision, term or condition of the license”. Therefore,
PURA has the authority to suspend licenses, but only with the approval of the Secretary of
State responsible for the energy sector. While the Act also discusses fines to be levied on noncompliant utilities, the language used is somewhat ambiguous. The Act states that if a public
utility fails to provide information to PURA or provides false information, it “commits an
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offence and is liable on conviction to a fine”. This implies that the court system would have to
convict the utility in order for fines to be levied.
PURA’s important role in setting electricity tariffs was further refined by the Electricity Bill
of 2005. as detailed below.
3.1.8 Renewable Energy Association of The Gambia (REAGAM)

REAGAM is a non-profit cooperation of approximately 17 to 19 private and public
companies and individuals active in the promotion of renewable energy projects such as
small solar PV installations, solar thermal, micro hydro, cooking stove improvements, and the
expansion of jathropa growth for oil production in The Gambia.
3.1.9 The Gambia Investment and Export Promotion Agency (GIEPA)

GIEPA, created by The Gambia Investment and Export Promotion Agency Act of 2010 1,
serves the primary functions detailed below:
• Promote investment in The Gambia by projecting its image as an investor friendly
country;
• Conduct investment missions to attract investors to The Gambia;
• Facilitate the securing of investment incentives by investors;
• Provide investors with the necessary information to apply for incentives;
• Undertake the analysis of applications for incentives, for location in an export
processing zone or to become an export processing zone operator;
• Collect data on investment, particularly investments that have received incentives;
• Monitor the performance of investors in respect of their obligations as set out in their
investment proposals, or special investment certificate and take appropriate action in
the event of a violation;
Formulate and implement investment export and enterprise development guidelines
and investment promotion strategies;
• Promote and facilitate the development of micro, small and medium enterprises;
• Register and keep a record of all investment enterprises;
• Undertake trade and sector studies. Including market surveys, with a view to
identifying investment opportunities;
• Advise Government on investment, export and industrial policy and related matters;
and
• Do any other act which may be incidental or conducive to the attainment of the
objectives of the Agency or the exercise of its powers under this Act.
3.1.10 Other Institutions

The Department of Forestry plays a leading role in the fuelwood sector both in terms of policy
formulation and regulation. For example, vehicles importing charcoal pay a levy per bag of
charcoal once they enter The Gambia and are subject to inspection by the Forestry Department
staff. The Department is also very active in promoting community forestry as a sustainable way
to exploit forest resources not only for fuelwood but also for other products such as honey.
1

Replacing The Gambia Investment Promotion and Free Zones Agency (GIPFZA) created by the Gambia
Investment Promotion Act of 2001
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The Department of Community Developmentis under the Ministry of Local Government and
Lands,. The department promotes the efficient management of fuel wood resources through the
promotion of substitutes, and improved end-use appliances, such as improved cooking stoves
and biogas research.The Department has two regional facilities in Mansakonko and Brikama.
The National Environment Agency (NEA) is tasked with the formation, implementation,
monitoring of compliance with environment standards.

3.2 ENERGY POLICY AND OTHER RELATED POLICIES AND LAWS
3.2.1 The Energy Policy

The Gambia’s Energy Policy, 2005 was approved by the Secretary of State in June 2005. The
policy sets out the objectives for the Government for the energy sector and also the aims for
the renewable energy sub-sector. The main aims of the electricity sub-sector are to:
• Ensure that there is an adequate, efficient and affordable electricity supply to support
socio-economic development in an environmentally-sustainable way;
• Improve the reliability and security of power supply as well as enhance power sector
efficiency;
• Promote the long-term sustainability of power sector operations by encouraging
more private sector participation in power supply.
The specific development objectives with respect to electricity are to:
• Improve and expand generating, transmission and distribution capacity to improve
the reliability and quality of electricity services and cater for load growth;
• Reduce the cost of electricity;
• Encourage investment in rural power supply;
• Encourage the use of alternative and efficient technologies and fuels for electricity.

The aim for the Renewable Energy sub-sector is to ensure the promotion and utilisation of
renewable energy in support of sustainable development in the country. The specific
objectives are:
• Promote the utilisation of renewable forms of energy such as solar, wind and biomass;
• Promote the use and develop, to the extent possible, a domestic production capacity
fo renewable energy fuels and technologies;
• Ensure the sustainable supply of renewable energy fuels/device/technologies at
competitive prices through private sector participation.
3.2.2.Electricity Act, 2005
The Electricity Act was enacted in 2005 to promote the development of the electricity subsector in The Gambia, to encourage private investment in the sector, promote competition, set
out the responsibilities for policy and regulation and to regulate electricity service providers.
The Act sets out, inter alia, the objectives, licences and licensing procedures, tariff principles
and accounting standards for the electricity sub-sector. The objectives of this Act are to -
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

promote the generation, transmission, supply, dispatch and distribution of electricity
inThe Gambia;
set standards relative to electricity services;
promote electricity efficiency and supplies;
ensure sufficient and reliable electricity supplies for the population and the economy
of The Gambia at just and reasonable rates;
establish cost-effective and reliable electricity supplies for all classes of consumers;
effect a transition to a private investor controlled and operated electricity sector in
which, through competition, where feasible, and regulation in non-competitive
markets, prices accurately reflect the costs of efficient production, transmission,
dispatch, and distribution of electricity;
establish a framework for the regulation of the electric sector;
assign responsibility for overall policy development in the electric sector to the
Department of State and relieve the Department of State from regulatory
Responsibilities in the electricity sub-sector;
encourage private sector investments in electric sector activities;
encourage domestic and foreign private capital participation in the electric sector;
promote competition in the electricity market; and
encourage the production of electricity through the use of renewable energy.

3.2.3. Public Regulatory Authority Act, 2001

This Act established the Gambia Public Utilities Regulatory Authority (PURA) as the body
responsible for the regulation of public utilities including energy services (electricity,
petroleum and gas). The Act provides for the licensing arrangements to be administered by
PURA. However the power to issue licences (for generation, distribution and transmission of
electricity) is vested with the Minister for Energy. The licensing arrangement allows PURA
the power to protect the interests of the public utility and of the consumer. The intention is that
PURA will become self-funding and be seen as completely independent.
3.2.4. Draft Energy Strategy and Energy Action Plan, 2010
The Ministry of Energy is publishing an Energy Action Plan for the period 2010-2014. The
Energy Action Plan has nine key objectives for the next four years, in line with the objectives
of the Energy
Policy. These are set out below; for each objective there are clear strategies and a number of
related activities set against targets and budgets:
• Increase electricity generation, transmission and distribution capacities;
• Improve access to electricity and safe drinking water;
• Provide affordable electricity and water;
• Improve national security through street lighting projects;
• Promote the use of renewable energy and energy efficiency;
• To regulate the downstream petroleum sub sector;
• To encourage the re-exportation of petroleum products to neighbouring countries;
• Strengthen the institutional framework; and
• To popularize the use of LPG by making the price affordable.
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3.2.4.1.Gambia Investment and Export Promotion Agency (GIEPA) Act 2010

The Act establishes the Gambia Investment and Export Promotion Agency (GIEPA) to
among others:
• Promote investments in The Gambia by promoting its image as an investor friendly
country;
• Facilitate the securing of investment incentives by investors;
• Undertake analysis of applications for incentives, location of export processing zones
or export processing zones operators;
• Monitor the performance of investors in respect of their obligations as set out in their
investment proposal, special investment certificate and take appropriate action in the event
of violation;
• Formulate and implement investment, export and enterprise development guidelines
and investment promotion strategies;
• Promote and facilitate the development of micro, small and medium scale enterprises;
• Undertake trade and sector studies including market surveys, with a view to
identifying investment opportunities; and
• Advise government on investment, export and industrial policy and related matters.
The Act in addition to guaranteeing the rights and obligations of investors also provides for
incentives for various categories of investment and priority investment defined either by sector
or geographic location. Also specified in the Act are incentives for export promotion including
the establishment of export processing zones, and support to micro, small and medium scale
enterprises

3.3. STRATEGIES AND PLANS
3.3.1. Universal Access to Electricity
Over the last ten years access to electricity by the general population has increased significantly
especially for the urban population. In 2000, the number of residential customers connected to
the public utility company’s networks was about 36,000 customers, but this has increased to
just under 100,000 in 2011. Figure 10 shows the long term electricity generation in The
Gambia. It is very clear that over the last five years electricity generation has risen sharply due
to rapid urban development. However, this figure represents only the supply side as full
demand is still unmet.
In 2000, only 111 GWh of electricity was generated, but in 2010 this figure more than doubled
to 234 GWh. The Government has made a strong commitment to expand both rural (provincial)
and urban electrification. Since 1994, more than 50MW of new generation capacity has been
added, which has improved the power supply significantly. However, this must be reviewed
within the context of increasing demand. NAWEC estimates that the annual growth of
electricity demand in The Gambia is 6 MW.
In 2001, the electrification rate of the City of Banjul was estimated to be about 70% and 20%
for the entire country (National Energy Policy, 2005). The national electrification rate in 2010
was estimated be 40%. The residential sector has seen the highest growth in terms of electricity
consumption (see Figure 11). The overwhelming acceptance of prepayment meters has
contributed to the strong demand for the electricity sector. Another factor for the increased
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demand is the government policy to reduce the cost of electricity meters by 50% for provincial
consumers in 2009 from D6000 (US$200) to D3000 (US$100). Furthermore, low income
households were granted a relief with the introduction of a lifeline tariff where the first 40kWh
consumed was charged at a subsidized rate of D2.02 (US$0.07/kWh).

Figure 10: Historic Generation of Electricity in The Gambia (MOE/PURA)
Recently NAWEC has embarked on the expansion of the grid infrastructure and a medium
voltage transmission line (33kV) has been extended 120 km to the end of the western region.
This will inevitably increase access to the majority of the population in the GBA (see Table 6).
Figure 12 shows the Electricity Grid Infrastructure in The Gambia.

Figure 11. Final Electricity Consumption in the Gambia by Consumer Category
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Figure 12. Electricity Grid Infrastructure in The Gambia
Table 6. Rate of Access to Electricity by Local Government Area

Table 7.Electricity Tariff in the Gambia, 2011

In spite of the lifeline tariff for low income households, affordability of electricity remains a
highly sensitive issue. Regional benchmarking shows that electricity in The Gambia is very
expensive for both residential and commercial consumers. Table 7 shows the tariffs for the
various categories of consumers. Table 8 below compares the tariffs in The Gambia with some
of its West African neighbours. As shown in the table, The Gambia has the highest tariff as a
percentage of per capita GDP even after the two recent reductions.
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Table 8.Comparision of Tarrif Affordability in Select West African Countries

Affordability and reliability of electricity also remains the biggest challenge for industry
consumers. Consultation with the Manufacturers’ Association as well as the Hotels’
Association highlighted the fact that the cost of energy severely limits their business growth
and competitiveness. In both the manufacturing and tourism sectors, the cost of electricity was
reported as high as 30% and 35% of total operating cost, respectively. Figure 13 gives a
graphical presentation of the Power Sector Planning and Expansion Strategy of The Gambia,
with the aim of addressing some of the challenges of the sector.

Figure 13. Power Sector Planning and Expansion Strategy of The Gambia
Source: World Bank, 2010
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Over the longer term, The Gambia has an opportunity to enhance and diversify power supplies
by tapping into the West Africa Power Pool (WAPP). Ongoing planning by the WAPP includes
hydro power projects expected to be developed in member countries of the Gambia River Basin
Development Organization (OMVG) that include Guinea, Guinea Bissau, Mali and Senegal,
in addition to the Gambia. Under the WAPP, preparations are currently underway for the
development of a power systems development subprogram that would link the networks of The
Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Mali and Senegal with a 225 kV transmission line of 1674
km length interconnecting the five countries (Gambia portion would be 183km). Two
hydropower generation projects are integrated with the transmission line project under
consideration:
128 MW hydropower project at Sambangalou; and 240 MW hydropower project at Kaleta.
Given the large size of the overall projects, and considering the need to mobilize resources and
build capacity over time, OMVG is considering a phased implementation of the project, starting
with the Kaleta hydropower plant (240 MW) and 1151 km transmission lines connecting the
five OMVG members.
The Gambia should begin planning for this first phase while preparatory and fund-raising
activities continue to implement the second phase which includes the Sambangalou power plant
and closing of the transmission loop. The first phase is expected to be completed by 2016.
The main objective of the OMVG subprogram is the regional management of water resources
in order to develop power generation, irrigation and navigation; and cooperation amongst the
counties in sectors including transport, agriculture, environment and energy. The five OMVG
member states belong to the isolated Zone B countries. Of these five OMVG member states
only Senegal is currently connected to the WAPP grid through the OMVS network, and has a
sizeable power sector, with a total installed generation capacity of 514 MW. The installed
generation capacity in the four remaining countries combined is about 300 MW. The OMVG
sub-region (particularly Guinea) has abundant hydro resources that are considered suitable for
power generation, but have not been exploited yet. Studies estimate that Guinea’s hydrogeneration potential (technically and economically feasible) could reach 6,000MW.
Regional cooperation under the OMVG/WAPP can help Guinea to unlock this potential, with
benefits for the whole subregion, including The Gambia which currently relies heavily on
imported oil for power generation, and is looking for opportunities to diversify electricity
supply mix towards cleaner energy sources.
There are several steps The Gambia can undertake to prepare for the interconnection including:
initiating the planning of the distribution network needed to absorb their share of energy; a
technical grid synchronization and integration study; and capacity building measures to
understand the operations of a high voltage transmission system.

3.3.2. Gap Analysis
The power sector is characterized by a number of strengths which provide opportunities for
the realization of the goal of universal access to electricity. The strengths of the power sector
include the following:
• The Government’s strong commitment to expand the electricity network to many
communities in The Gambia;
• Willingness of private sector(investors) to partner with government to provide
electricity services;
• Examples of connectivity within the sub-region to learn from;
• Availability of market (domestic and commercial) for the electricity that could be
produced in future
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•

•
•

The power sub-sector also faces a number challenges in achieving the stated goal of
ensuring wider access to electricity in The Gambia.
The sector is challenged by:
Inadequacy of the transmission and distribution (T&D) network;
Lack of fuel diversityas well as high cost and irregular supply of fuel for electricity
generation;

Operational inefficiencies in the key utility companyNAWEC resulting in transmission and
distribution losses;
•
•
•
•
•

NAWEC’s poor financial performance;
Weak regulatory and enforcement capacity;
Poor reliability of electricity supply from the grid;
Limited hours of supply of power by stand-alone generators in the rural areas; and
High electricity tariffs and non-affordability of electricity.

Recommended strategies to address these challenges include:
Short Term
• Perform detailed transmission and distribution infrastructure analysis to reduce
technical transmission and distribution losses, analyze potential interconnections with
Senegal, integration into the West Africa Power Pool, and generate a comprehensive
T&D master plan;
• Improve financial performance of NAWEC;
• Employ financial advisory services organization to investigate strategies for fuel price
volatility reduction;
• Arrange payment of past-due bills by Central and Local Governments;
• Increase use of pre-paid metering. Require that government facilities and electric
loads, including street lights, utilize pre-paid meters;
• Amnesty offer to domestic and commercial customers with past-due bills and unbilled
use of energy followed by aggressive pursuit of payment with Government assistance;
• Enhance maintenance plans for generation facilities to improve availability;
• Assess the investment incentive structure to determine if incentives are sufficient to
attract private investors;
• Perform detailed renewable energy study for potential domestic sources of power
generation;
• Conduct a review of PURA’s capabilities and independence including the
government,regulators, utility, and IPP to address empowerment of PURA and
improvement of the industry;
• Implement demand side management initiatives such as promotion of compact
fluorescent lamps (vs. incandescent), energy efficient appliances, energy efficient
motors for industrials, and peak shaving tariff structures; and
• Investigate feasibility of upgrading generation facilities to combined cycle operation.

Medium/Long Term
•

Solicit financing (using results of incentive review) to implement the actions
recommended in the transmission and distribution infrastructure analysis;
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•
•
•
•

Improve financial performance of NAWEC;
Adjust tariffs to reflect new, more stable cost structure and incorporate fuel charge
adjustment on customer bills;
Identify the most promising renewable energy projects and provide incentives (based
on results of short-term incentive review) to attract private financing; and
Revisit increased privatization and a less vertically integrated industry structure after
the above issues have been addressed

3.3.3. Planned Programmes on Renewable Energy

To support the government on energy source diversity, institutions such as the Gambia
Renewable Energy Center (GREC) and REAGAM have been established to research, develop,
and promote the various renewable energy technologies in an effort to harness the full potential
of renewable energy in The Gambia.
The Ministry of Energy as part of their Strategy Plan has identified the promotion of the use of
renewable energy and energy efficiency as two of their objectives. The Ministry has indicated
that there are three strategies that need to be targeted in order to improve the implementation
of renewable energy generation: 1) The development of legal and regulatory framework as it
relates to renewable energy and energy efficiency; 2) increasing the usage of Solar PV and
Wind turbines for electrical generation; and 3) the inception of incentives for independent
investors in renewable energy.
The Ministry has provided a plan that identifies the usage of Solar PV and Wind turbines as
priorities, and they have allocated the largest amount of investment to address this program.
Although, the Ministry’s Action Plan did not provide information to support the basis for these
allocations, the Ministry did receive a two-phased study from the African Development Bank
that may have guided their decision. The first phase of the study was to screen the renewable
sources of energy and evaluate the potential, technical feasibility, and environmental benefits
for The Gambia (28). The Government of The Gambia then decided that further feasibility
studies be conducted to focus on two projects:
•
•

Small Scale Wind Park – A small wind farm (4MW) near the city of Brufut; and
Solar Home System Program – Development of Solar Home Systems (SHS) for rural
households and other PV systems for schools, medical clinics and telecommunication
centres.

The Small Scale Wind Park is a proposal that would be the first wind park project in the
country. The project included the installation of medium sized (600kW) proven wind turbine
types in the town of Tujereng. The wind park was proposed as a two phase project with the
installation of three turbine units during each phase. The feasibility study included the use of
new and re-powered wind turbines to demonstrate the influence on project economics.

The Solar Home System Program was recommended to the Government as an energy supply
option for remote communities or small villages where connection to the transmission and
distribution network are not feasible. The SHS Program included the installation of
approximately 10,200 SHS and PV systems for rural clinics (30 systems), schools (54 systems),
and in community centers for telecommunications (18 systems). The proposal on the program
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noted that the SHS program is very expensive in terms of generation costs over the project’s
lifetime but it was more economical than conventional power generation solutions that would
require transmission and distribution network extension.Both studies have provided the
appropriate amount of information for the Government to make a determination on whether to
proceed with projects. However, neither of the projects hasbeen pursued yet by the
Government.
Targeting The Gambia’s potential for renewable generation and evaluating the economic
viability of the various technologies should help improve the country’s self-sufficiency and
ability to meet the increasing power demand.
4.CHINA & GAMBIA PRE AGREEMENT ON ENERGY PRODUCTION

Gambia’s Ministry of Petroleum and Energy and Sinohydro, a state-owned Chinese company,
have agreed on energy production that will enhance better and affordable electricity supply
across Gambia in 23 March 2016.
Officials from both sides were on negotiations on how to increase energy production in the
West African nation which continues to suffer from energy supply shortages.
After the meeting lasted three days , Sinohydro’s Africa vice president Liu Xiaomin statetd
that
“The discussion was fruitful and it will help Gambia a lot to improve on our energy sector, to
boost power production in Gambia by consummating a 50 megawatt generation plant to
replace the country’s aging power generation capacity; install a 132KV (kilovolt) power
transmission backbone line; and reinforcement of 33 KV transmission systems in the Greater
Banjul Area of The Gambia”, according to the officials at the meeting.
“When we fully finalised the deal, the project will greatly enhance the country’s ability to
produce electricity for Gambians,” said Momodou Njie, permanent secretary at the ministry
said.“Our objective is squarely to meet the short and medium term power needs of Gambians,”
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5. .A MULTI PURPOSE PILOT PROJECT PROPOSAL POWERED BY SOLAR
ENERGY IN RURAL AREA

SOLAR POWERED PUMPED ,SOLAR POWERED OVENS FOR BREAD
PRODUCTION AND SOLAR POWERED CHICKEN PRODUCTION PROJECT.

Solar powered village ovens offer a highly efficient source of heat in rural area . These
ovens are ideal for people living off of the power grid, rural area or for those who would
benefit from a dependable source of back up heat.
Solar power system is the most cost effective energy system for this integrated project
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The proposed integrated multi purpose, integrated solar based project (Figure 14)consists of
three main parts as follows;
1. Solar powered irrigation for 20 ha agricultural land and water supply for daily use
2. Solar powered village oven for 500 bread /day
3. Solar powered chicken production system with capacity of 2000 eggs.

Figure 14. Solar based Multi Purpose Project Scheme
PART 1
5.1. Solar Powered irrigation water supply and daily water supply
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Use of solar power in farming is an ideal solution to irrigation in developing countries.Solar
energy might be one of the easiest ways for farmers to produce energy. The use of solar energy
in agriculture is becoming increasingly popular and the energy produced from this renewable
source can be used either on the farm or in the local power grid, providing the farmer with an
additional income.
One of the areas in agriculture that benefits the most from solar energy is irrigation, especially
in arid regions. The main reason is that using the sun for irrigation represents a virtuous circle:
when the sun shines, it feeds the irrigation system and crops needs more water when the sun
shines a lot. Therefore, a large quantity of energy is available when it is actually needed.
According to literatüre (18) first Solar Powered Water Pump pilot unit has been installed at a
borehole near Jambanjole. The system was donated by the Government of Saudi Arabia and
installed by German technicians.
A second pilot unit has been installed at Mandina Baas part of a UNDP-financed project. 2/
The implementing agencies for this project, the Water Resources Department and
the UN Department for Technical Cooperation for Development, plan to evaluate the
performance of the unit at a later date.
5.1.Proposed Solar Powered Pumped Irrigation System

Figure 15. Solar Powered irrigation system
In the proposed system ,the pumps used for the transport of the water are equipped with solar
cells. The solar energy absorbed by the cells is then converted into electrical energy via a
invertor (Figure 15) which then feeds an electric motor driving the pump. Most of the
traditional pump systems mainly work with a diesel engine or with the local power grid.
However, these two modes of operations present disadvantages compared to solar pumps.

41

Figure 16. Solar powered irrigation

Figure 17. .Solar Powered sprinkler irrigation in Turkey.
In many rural areas in Gambia, lack of electricity grid forced us using an independent and
alternative energy system such as solar energy. It can be a solution for the farmer to secure a
safe power source and for the public grid to avoid saturation. (Figure 16,17)
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Figure 18.Mobile Solar Powered irrigation system
Diesel pumps are slightly more efficient than AC powered pumps as they allow greater
flexibility. However, one of the main constraints is that this system relies on the fuel
availability, added to a greater impact on the environment. Diesel-driven pumps are cheaper
than solar-powered pumps but the operating costs are quite high and depend heavily on the
diesel price. In solar-powered systems, it works the other way round, that is, although this
system is relatively expensive, the source of energy is free, therefore, after the amortization
period, there are no longer operating costs (only the maintenance costs must be considered).
Therefore, solar pumps turn out to be a viable long term investment (Figure 18).
Many Gambian farmers fetch the water directly from the well or the rivers and irrigate their
fields using buckets. If farmers of those regions could have access to a motorized pump, they
would increase their yield by 300%.
Solar powered pumps should be choosen as a very low energy consuming pumps . Therefore
old pums in the fields should be replaced with new high-tech and low energy consuming pumps
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. Replacing exisisting old pumps can bring an additional cost but allow low energy
consuming and higher efficiency .
The solar energy generation sytem after irrigation period may be used to produce all year
round, even in dry season and thus to increase their income and living standarts as it is proposed
this multi purpose project.
The principle of the drip irrigation method is quite simple. With the use of various valves, hoses
and pipes, water drips slowly and at regular intervals to the roots of the plants. Therefore, there
is no water waste as water goes directly where it should go, contrary to a sprinkler system in
which water evaporates into the air or seeps into soils where no plants grow. Therefore, drip
irrigation method enables to grow more crops with less water, turning it into a highly efficient
irrigation method (Figure 19).

Figure 19. Solar powered agriculture
Part 1 Project Description
The fully automatic irrigation system which takes water directly from the groundwater with
20 m of water head and 90m3 daily water output.
This project consists of solar powered pumps by photovoltaic solar panels, an holding tanks,
and piping connecting the components.
The tanks and solar panels are mounted on an elevated platform. The panels provide electricity
to the pump, which is submerged in the well. The tank (Figure..) supplies the water to
agricultural land in the area.
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Figure 20. The modüler water storage tanks that will be used for the Project
The pump raises the water to the level of the platform, and running water is available for the
agricultural land powered by gravity.

Economic Benefit:
The solar pumping system has an average annual power generation of 116, 800 KWh, which
thus can save 985 tons of standard coal, reduce 439 tons of carbon dioxide emission and 21.5
tons of sulfur dioxide, and lessen smoke and dust emission of 15.7 tons and industrial ash 283.1
tons within its life span of 25 years.
Using solar energy as its power enables the solar pumping drip irrigation system to save 70%
water, improving agriculture water usage efficiency，and in the meantime，saving the use of
fertilizer and pesticide, thus reducing environment pollution.
Social Benefit:
This Project includes the installation and testing of the system, farmland water diversion,
farming of the test field and training of local technical staff . The completion of this solar water
conservancy agriculture irrigation pilot demonstration project will satisfy the water demand of
the 20 ha irrigable land.
Now the planting seeds grow quite well in the 20 hectares of testing field. Upon solving the
water difficulty, the solar irrigation system will enable three times farming in a year compared
with the previous yearly one time farming, consequently raising the yield output.
Solar pumping technology can be a speedy remedy to solve local agricultural water problem,
the assistance of modern agriculture development of Gambia and the raising grain yield as well
as its self-sufficient rate.
Solar Powered Sprinkler and Drip Irrigation Systems
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Solar sprinkler or drip irrigations (Figure 21,Figure 22 ,23) are combination of solar energy
and sprinkler and drip irrigation facilities . Sprinkler irrigation is a method of applying
irrigation water similar as rainfall. Pressed water is distributed through a pipe system, then gets
sprayed into the air and irrigates entire soil surface through spray heads so that it breaks up into
small water drops which fall on the ground. It is suitable for almost all field crops like food,
vegetables, forestry and garden plants, etc. It is also suitable for plains and hills in warm area,
as well as for spraying pesticide and fertilizing with liquids.
Drip irrigation is a form of irrigation that saves water and fertilizer by allowing water to drip
slowly to the roots of many different plants.,(Figure 21).

Figure 21. Solar Powered Low pressure drip irrigation system
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Figure 22. Solar Powered Sprinkler irrigation system

Figure 23. Sprinkler irrigation system

TREADLE PUMP as a additional power for the Project
In the Proposed Project in the end of the irrigation network, the water head may not be
enough. In this case it is needed an additional water-lifting device.

The treadle pump (commonly known as pedal pump) is a water-lifting device similar in
principle to the hand pump (20). It is so simple to use that even a child, a woman or even an
old person can operate the pump by manipulating his/her body weight on two foot pedals or
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treadles and by holding a bamboo or wooden frame for support. One can even make a
comfortable sitting arrangement and pedal while being seated (20).

Most treadle pumps release water into furrows, as they have no delivery pressure. The ‘Super
Money Maker’ treadle pump manufactured by ApproTEC in Kenya has a delivery pressure of
about 10 metres, and thus can release water through a flexible pipe on top of the crops. A
reasonably fit man between 20 and 40 years old can produce a steady power output of 70 Watts
(= 0.1 hp) .But a useful water lifting power of 35 Watts is a reasonable estimation for a man
operating a treadle pump. The discharge and head for a useful power of 35 Watts are given in
Table 9.
In practice, treadle pumps can be used when the required suction head does not exceed 4 to 6
metres.
Irrigation capacity of treadle pumps
In Gambia it is estimated that peak crop water requirements are about 8mm/day and irrigation
efficiency is about 75%. Peak irrigation water requirements are then 8 mm/ day (= 80 m³/ha
per day). Considering the human effort demanded to operate a treadle pump, 8 hours per day
is a reasonable estimation of maximum daily pumping time.

Treadle pumps irrigation capacity (or irrigable area) is given in Table 10. Under most common
conditions (head between 2 and 4 m), irrigation capacity of a treadle pump is between 0.2 and
0.6 ha in Ethiopia. However, considering human effort to operate a treadle pump, we
recommend to limit irrigated area to 0.5 ha (21 ).
For a farmer wanting to irrigate a small area from a shallow water source (less than 4 metres
below the surface) a treadle pump may be a good choice. A very large amount of time and
human effort is needed to provide the same power as a small engine. When using a treadle
pump, it takes approximately 30 minutes of continuous human effort to pump what a small
motorized pump (2.3 kW = 3 hp ) can pump in one minute!(20).
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The Pilot Demonstration Project Area
The Gambian solar energy based agriculture irrigation demonstration project is located in
the city of Karantaba , Lower Gambia River area in the Western Province of Gambia.(Figure
24,25).

Figure 24. Layout of the proposed solar powered irrigation and multipurpose project area

Figure 25 .The Project Area
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As a first step, a 20 ha agricultural land are choosen to be irrigated by solar powered pumps
(Fig.25). In the very preliminary planing stage, it is decieded to install one modüle of solar
powered pumped system has a 1800 Wp installed capacity to irrigate one hectar agricultural
land .
The Project will totally has 20 modules solar powered pump system that each one has 1800
Wp installed capacity . But among them, only one modül that will be installed in nearest place
of the willage will have 20 000 Wp installed capacity to produce enogh energy to supply daily
water use demanad to central fountain ,agricultural water demand as well as produce electricty
to village oven and chicken production farm.
The system is suitable to draw groundwater from 3-15 m depth to pump it 5 m high water tank
.The sytem will generate electricty from photovoltaic solar panels and capable to draw 100 m3
groundwater daily.
This project is also includes to dig 20 wells in the prescribed agricultural land .These 20 wells
will be dug and lined with cement, with the shaft about 1.5 meters in diameter.
In this proposed project, it is aimed to irrigate 20 ha agricultural land with solar powered
systems to lead using solar power in agricultural sector in Gambia.

Lightining Village Square
In the proposed project a six meter high solar powered lightining pole is designed to light
village square and central fountain area.(Figure 26 )
Solar powered light system will charge itself in only three hours under the sun light to light
during 12 hours continously. During the cloudy weather conditions it can be operable in
economic mode during one week.

Figure 26. Solar powered lighting pole in central fountain area
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PART II

5.2. Solar Energy for Cooking

The goal of promoting solar cookers and other sun-based technologies in Gambia, a sun-rich
but economically challenged country ,is to improve the living conditions of the poorer
segments of the population and reduce the deforestation pressure on the locally endangered
forests. In addition, by using the energy of the Sun we can reduce local CO2 emissions which
partly contribute to man-made climate change.
The Government is having serious difficulties servicing the country's growing oil import bill
because of declining groundnut production and export prices which have reduced foreign
exchange earnings to critically low levels.
Urban households in the Gambia have access to three sources of energy for cooking: fuelwood,
kerosene, and LPG. Charcoal was the main fuel before 1980, when GOTG banned its
production and use throughout the country. The extent of electric cooking irn these households
is not likely to be very significant. An analysis of the relative prices of these
sources per unit of useful heating energy (Table 11 ) indicates that fuelwood is much cheaper
than electricity, LPG, or kerosene. There is therefore no clear price incentive for consumers to
switch from fuelwood(18).
Table.. 11. Energy Equvalent Costs of Cooking Fuel in the Urban Household. Source : (18)

As it was recommended in the Solar Home System (SHS) Program, off grid renevable energy
systems could be an energy supply option for remote communities or small villages where
connection to the transmission and distribution network are not feasible.
The proposal on the program noted that the SHS program is very expensive in terms of
generation costs over the project’s lifetime but it was more economical than conventional
power generation solutions that would require transmission and distribution network extension.
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Storey Stone-Based Electric Oven
Solar electricity energy powered oven proposed in the Project has a capacity of 300 bread/day
.The effective area size of the oven is 140cm x 140cm . This oven may be used for cooking the
meal as well. After bread production the oven has kept constant temperature 150-200 0C
during eight hours (Figure 27)
During the day ,electricity of the oven will be supplied by solar energy generation system
installed nearby the village (Figure 28) .

Figure 27. Solar powered oven for bread production and cooking meal
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Figure 28. Solar powered oven for bread production.
PART III
5.3. 2000 Chicken eggs capacity incubators and chicken production farm
Electricity of the proposed chicken eggs incubator will be supplied by batery supported solar
system located in the nearby village (Figure 29). Incubating eggs is a challenging, process. it
is completely worth the time and effort to gain experience and small scale food security in a
village in Gambia .
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Figure 29. Fully otomated chicken eggs incubator system

Incubation
It takes 21 days on average for an egg to hatch once incubation begins. Before placing the eggs
inside, turn on the heat source and measure the temperature and humidity over a 24-hour period,
making adjustments as necessary to create the optimal environment. Once the incubator is
functioning properly, it’s just a matter of maintaining the environment until the chicks hatch.
Place the eggs on their side in the incubator, close the door and check the levels religiously to
make sure nothing goes askew. Water may have to be added to the pan occasionally to keep
the humidity up. At day 18, add more water to boost the humidity level.
Continue turning until day 18, but then leave the eggs alone for the last few days.
Once the chick is free from the egg, let it dry off in the warmth of the incubator before moving
it a brooder, where it will spend the first weeks of its life.
Chicken Farm
Raising chickens on a small scale farm is proposed as 3 th stage of the proposed Project.
In the proposed farm, the outdoors ranging area is free for chickens . Free-range concept has
continuous access to an outdoor range during the daytime. The range should be largely covered
in vegetation and allow more space. Access to fresh air and daylight means better eye and
respiratory health.
The proposed chicken farm will have covered area with easy constructed tent as shown in
Figure 30. Ventilation of the chicken poultry tent will be powered by batery supported solar
energy system.
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Figure 30. Chicken Poultry Tent

Figure 31. Chick production system and the outdoors ranging area

5.4. Project Impact in General
The multi purpose solar based powered pilot demonstration project’s impacts can be
clasified as follows;
•
•
•
•
•
•
•

This Project will benefit to use solar energy in agricultural production ,
This project will benefit to gain knowledge and experince to increase the yield,grow
self sufficient food in Gambia.
A fountain built in the middle of the village gives residents easy access to clean water.
A solar energy based village oven gives residents easy access to bread and easy
cooking meal facilities.
Gathering the water needed for daily life will be easy, especially mothers and girls
Use of solar power in chicken farm gives village residents an opportunity to be
producer
This Project as a pilot demonstartion projects will be an importan step further and an
essential driving force to development of the Gambia
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5.5 Estimated Cost of the Proposed Project
The 60 KW installed capacity solar powered irrigation system has a total cost of
approximately US$ 350 000.
The Total Project cost including all three parts can therefore be estimated as US$ 850 000 .
Detailed calculation and information about the systems will be given in the Feasibility Report
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5.6. DETAILED GAMBIA MAP
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Executive Summary
The Hydropolitics Association’s experts visited to Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan to
investigate water management problems related with climate change and transboundary waters
in last 5 years. After these technical visits, some books, reports and articles on
transboundary water issues in the Central Asia have been published by these experts.
This time, we as Hydropolitics Association decided to study about water problems in Central
Asia focusing more practical problems like salined agricultural lands problem that lowland
countries are generally faced in the region.
Increasing agricultural land salinization can be identified as the most important issue among
the priority areas related with water,food,energy,and envirionment in Uzbekistan. Therefore it
can be noted that “salinization of a country’s agricultural land” should be taken into account as
the most important threat for the food security and sustainable development of the country.
Uzbekistan is in the progress of developing. But the country is in a challange to agricultural
land salinity problem. 60% of the population of the country still live in rural area and highly
depend on agricultural sector.
Different alternatives to tackle salinity problems in salined agricultural lands are under
consideration in the Central Asia as well as in the Uzbekistan . Among the alternatives ,
reclamation approaches to treating saline soils involve leaching (flushing) of the soil with
clean/relatively pure water. Sufficient water must be applied to dissolve the excess salts that
have accumulated and cause them to percolate/flow out of the soil profile, particularly the root
zone. To accomplish this leaching of salts, adequate drainage is requisite.
This alternative is not easily applicable in the region because of water shortage and high initial
cost of drainage systems.
In other words ,soil protective technologies and methods for soil water-salt regime regulation
under conditions of shallow groundwater level, reducing water consumption and harmful
effects of salts are expensive and difficult solutions.
Therefore salt tolerant plants may bring more applicable solution in the salted agricultural
lands.Salt-tolerant species are able to grow in saline soils. Therefore growing nonconventional salt-tolerant crops and developing intensive animal farming and livestock
ındustry ın related with expanding salined land agriculture would be an efficient solution for
the region.
A very intensive biosaline agricultural production in the context of growing food for Livstock
Industry which results in the development of large-scale livestock farm and related industry
is a recommendable solution. Main emphasis of the work to contribute to this paradigm would
be through the realization of the following outputs:
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•

•
•

Institutional capacities strengthened for coping with salted soil with the introduction
of an appropriate framework, focusing on growing suitable crops to
industrial livestock production.
Improving an appropriate development strategy with water and land resources
Institutional capacities strengthened on irrigation modernization for improved irrigation
water delivery services

Raising awarenes about dramatically increasing soil salinization and support a socioeconomic development plan based on the sustainable use of the salined land resources and
improve Livestock production in livestock farms and livestock industry.
Intensive animal farming and industrial livestock production based on the biosaline
agricultere in Uzbekistan will be an innovative development strategy that brings several
benefits to the country as well as the Central Asia.
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ABSTRACT
Uzbekistan is divided into 12 oblasts or provinces and the autonomous Karakalpakstan
Republic. Agriculture accounts for 26 percent of the country's GDP. The total land area of
Uzbekistan amounts to 44.9 million ha, of which 23.5 million ha are in pasture. A total of 4.3
million ha are irrigated, of which 3.3 million ha are irrigated arable land and one million ha
irrigated pasture.
There is a rainfed arable area of 0.8 million ha. Yields in the rainfed area are low but the area
makes an important contribution to national grain production.
Prior to independence the monoculture of cotton led to problems of land degradation.
Especiallly soil salinization. Cotton production has since fallen and there has been a substantial
expansion in the grain area and production. This has permitted a large reduction in grain
imports.The country is divided into three climatic zones, northern, central and southern.
Since independence, a new agricultural structure has been put into place. Prior to independence
the monoculture of cotton has led to serious problems of land degradation in Uzbekistan and
to the environmental catastrophe of the Aral Sea. Since independence, priority has been given
to the diversification of agricultural production and self-sufficiency in cereals has now been
achieved. Farming, although not land ownership, has been privatized. This study describes the
agro-ecological and farming conditions of the country, cropping, and a development strategy
of Uzbekistan economy improving by salined lands
About half (about 2.1 million ha) of the irrigated area in Uzbekistan is affected by secondary
salinization.This can be taken as a serious issue in terms of food security and development in
Uzbekistan.Therefore an innovative approach is needed to tackle land salinization.
Intensive animal farming and industrial livestock production based on the biosaline
agricultere in Uzbekistan will be an innovative development strategy that brings several
benefits to the country .
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SECTION I

1.1.UZBEKISTAN IN BRIEF
1.1.1.Situation Analysis
The Republic of Uzbekistan located in the centre of Central Asia and occupies 447.4 thousand
km2. Uzbekistan is one of the largest Central Asian states with a population of more than 30
million people. Thus it is the most populous country in Central Asia. Population dynamics,
including growth rates, age structure, migration and more, strongly influence the country’s
social and economic development strategies1. Uzbekistan has a harsh continental climate with
large daily and seasonal changes in temperature. In spite of its drylands characteristics,
Uzbekistan’s major economic activity is agriculture. Agriculture is also a great consumer of
the natural resources, and it accounts for 92% of Uzbekistan’s 56 billion cubic meters total
water use withdrawal Total agricultural land occupies 25.2 million hectares2 . This includes
23.4 million hectares that can be considered poor or low-productive pastureland, and 4.3
million hectares of irrigated land (7).
About 44% of the total irrigated area is in the Syr Darya basin and 56% in the Amu Darya
basin; these two major river systems basins, the Amu Darya basin and the Syr Darya basin,
both of which flow into the Aral Sea basin3 . In particular, having a dry, continental climate,
agricultural output is almost fully dependent on irrigation. Cotton and wheat are the two main
crops that are grown at present on 42.2% and 41% of irrigated land respectively. However,
there is a shift towards wheat production; this shift appeared to have reduced the total quantity
of irrigation water consumed. Despite a subdued performance in the broader Europe and
Central Asia (ECA) region, Uzbekistan continues to grow strongly. Slightly below the 8.2
percent growth rate registered in 2012.
Real GDP growth averaged 8.3 percent per annum between 2008 and 2012, which makes
Uzbekistan one of the fastest growing economies in the region and the middle income countries
during this period. GDP growth was 8 percent in 2013, and was reflected in growth across all
sectors, with construction, services, and agriculture the most dynamic (agriculture by 6.8 per
cent). The agricultural sector is one of the important sectors of the Uzbekistan’s economy and
contributed 16.8 percent of the annual GDP and 24.7 percent of employment in 2012.
More importantly, about 60 percent of the population live in rural areas and depend on
agriculture and related activities for their livelihoods. The Government strongly supports
agriculture sector and farmers’ activities with incentives, including tax exemptions; in
particular, farms, vineyards and gardens are exempted from tax for 2 and 3 years’ periods,
respectively. Overall, there are over 70 thousand farms in the country, with an area of 5.9
1

http://www.unfpa.uz/en/whatwedo/population/
National report on “Land Resources of the Republic of Uzbekistan”, The State Committee of the Republic of
Uzbekistan on Land Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre. Tashkent-2013
3
3 Irrigation in Central Asia in Figures – AQUASTAT Survey 2012 ( FAO Water Report No: 39)
2
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million hectares operating under long-term leasing conditions. The average area of each farm
amounts to 80.7 hectares. The Decree of the Republic of Uzbekistan from 21 May, 2012 on the
“Programme of Modernization of Agricultural Production, and Technical and Technological
Improvement of Agricultural Sector for 2012-2016” has prompted the provision of the
agricultural sector with modern technologies as well as practically introduced over 60 types of
conserving, highly productive and multi-functional agricultural technologies in the country(7).
This, in turn, has reduced the costs of production and lowered the prices for food products as
well as, at the same time, yielded higher profits. The initiative of the President of the Republic
of Uzbekistan has further given significant attention to the improvement of land and water
resources management, including drainage and irrigation schemes and hundreds of projects are
being implemented in this direction, which in turn is contributing to increase of productivity
by some 3-5 percent. The priority areas of the Ministry of Agriculture and Water Resources of
the Republic of Uzbekistan as indicated in several platforms are:
1. Diversification and intensification of farming systems in conventionally irrigated areas of
Uzbekistan as well as intensive gardening, fruits and vegetables production, including for
export markets
2. Capacity building of sector specialists about international experiences in integrated Pest
Management, Conservation Agriculture, and other good agriculture practice of crop protection
techniques especially for grains and for cotton
3. Development of livestock production and diseases combating
4. Sustainable development and better management of natural resources such as forests, land
and water resources
5. Capacity development, technical assistance and introduction of modern technologies in
specific subsectors, such as: - inland fisheries and aquaculture - forestry, medical herb
harvesting - poultry production, and - beekeeping.
The main objectives of agricultural policy in Uzbekistan are to
a) maximize and stabilize export revenues from agricultural outputs,
b) achieve food security and self-sufficiency in wheat production,
c) support the development of the agriculture sector and
d) improve rural standards of living. Combating wind erosion, land degradation, improvement
of ameliorative condition of land, irrigation and water management are the priority areas of
further agricultural development in the country(7).
Water management and the modernization of the irrigation system will command special
attention by the Government. Rural development is a policy priority adopted by the President’s
Decree in April 2013 to improve the standard of living of rural population through
infrastructure growth and creation of jobs. Food security is a major concern of the government
10

and this context Uzbekistan appreciates the role of FAO. Increasing support is needed in the
areas of: animal health emergency support; veterinary service strengthening and related
capacity development. The Government’s industrialization policies contribute to changes in
the structure of Uzbekistan’s economy, and have embarked on a series of programs to
modernize and diversify the economy, including exports, and increase the role of the private
sector(7).
1.2.TOTAL LAND AREA IN UZBEKISTAN

Figure 1.Dominant Soil Map of Uzbekistan
The total land area of Uzbekistan amounts to 44.9 million ha of which 4.3 million ha are
irrigated, 3.3 million ha being irrigated arable land (Table 1) and one million ha being
irrigated pasture. The irrigated land is of paramount significance for the agriculture and
economy of the country. The permanent pasture area amounts to 23.5 million ha accounting
for over 80 percent of all agricultural land(6).
Dominant soil map of Uzbekistan is given in Figure 1.As shown in this figure large amount
of Uzbekistan land is rock debris.
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Table 1
Distribution of irrigated arable land in Uzbekistan ('000 ha)
Zone

Average
Average Difference
1996 to 1998 2000 to 2002
Karakalpakstan Republic
427
419
-8
Oblasts
Andijian
203
198
-5
Bukhara
201
200
-1
Djizak
253
258
5
Kashkadarya
418
417
-1
Navoiy
92
92
0
Namangan
199
198
-1
Samarkand
263
262
-1
Surkhandarya
250
244
-6
Sirdarya
260
256
-4
Tashkent
297
299
2
Fergana
257
256
-1
Khorezm
218
212
-6
Tashkent city
0
0,5
0,5
Total
3 338
3 311
-27
Source: State Committee for Land Resources (SCLR), 2002.

In Uzbekistan, the rainfed area covers more than 747 thousand ha with rainfall exceeding 200
mm per year, yielding between 0.8 and 2.0 tonnes of grain per hectare. However, in view of
their extent, these areas play an important role in grain production (Figure 2).

Figure 2. Agricultural area in Uzbekistan
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Picture 1. Cotton production in Uzbekistan
Cotton production(Picture 1) has fallen. Prior to independence the monoculture of the crop
has led to problems of land degradation, especially from salinization and waterlogging.
However, cereal production has increased substantially(Figure 3). During the past three years
alone, the area under cereals, especially wheat, has been extended by more than 300 thousand
ha, to reach more than one million ha in 2001. Cereal production has reached 3.5 million
tonnes and the importation of the food grain has been reduced more than six-fold(6).

Figure 3: Cotton and wheat production, 1992 to 2002
The average crop production capacity of pastureland is only 0.2 tonnes cereal equivalent per
ha but this land provides 60 percent of livestock forage.

13

The agricultural areas are situated in the basin of the Aral Sea and on the extensive plains and
foothills. Most of the land is exceptionally well suited to mechanical cultivation and the
prevailing temperatures permit the cultivation of a large variety of vegetables, fruits and
berries, cereals and cash crops, including medium-fibre cotton. In the south the valuable finefibre varieties of cotton are grown.
Each year 25 000 ha of new irrigated land is brought into cultivation and more than 45 000 ha
of old irrigated arable land reclaimed(6).
1. 3. THE AGRICULTURAL SECTOR IN UZBEKISTAN
Uzbekistan’s economy depends heavily on agriculture, which accounted for 28 percent of
GDP and employed 40 percent of the labour force in 2005. Arable land only comprises 11
percent of the territory. With such a small percentage of land available for farming, the
inadequate management of soils and years of irrigated agriculture intensification, without
regard to the consumption of water or other natural resources, have had adverse environmental
effects such as severe salinization, erosion and waterlogging of agricultural soils, which have
reduced the land’s productivity. Two crops have strategic significance for Uzbekistan: wheat
for domestic consumption and cotton for export. Cotton accounts for 40 percent of the gross
value of agricultural production. Subsidiary crops include alfalfa, rice, sorghum, maize,
bakhcha (a fruit, like a melon).

Figure.4. Land Resources and it’s use in Agriculture (9).
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Land resources and it’s use in Agriculture is given in Figure 4. As shown in this figure 36,5%
of sown areas consist of cotton production.
Many cotton and wheat varieties have been developed through plant breeding to suit agroclimatic conditions in Uzbekistan. However, agricultural practices and policies in Uzbekistan
need to be improved and modernized. Yields of irrigated cotton and especially wheat are low
by world standards. There are several reasons for low productivity, including obsolete farm
equipment and tillage practices; lack of availability and timely application of agricultural
inputs; increasing soil salinity; an unsustainable cotton-wheat crop rotation; poor weed control;
a still imperfectly developed and structured shirkat (cooperative farm) system; and a lack of
research and knowledge on alternative crop rotations.
According to the FAO Report published in 2009, Agricultural problems in Uzbekistan has
been indicated as follows;
Desertification processes connected with wind and water erosion and secondary salinity,
Increasing saline areas,Declining soil fertility, Lack of appropriate crop rotation, Poor weed
control,Lack of infrastructure, Inefficient and obsolete agricultural practices Lack of
experience and knowledge Outdated farm equipment Lack of availability or untimely
application of agricultural inputs Inefficiency of the shirkat (cooperative farm) system(FAO
2009).
Altough they are all very important problems for agricultural sector in the Uzbekistan ,one of
them is very crucial for the future of country that is “ Increasing salined agricultural lands”
(Photo4, Photo 5).

Picture 2. Salt-affected soils in Uzbekistan Photo by Kristina Toderich.
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Picture 3. Salt -affected soil
1.4.TREND OF IRRIGATED LANDS SALINIZATION
Uzbekistan has an extreme continental climate with hot, dry summers, cold, unstable weather
in winter, and a wide range of variation in seasonal and daily temperatures. The desert and
steppes are characterized by short winters with thin and unstable snow cover, and hot, dry dusty
summers. Agriculture is dependent on irrigation and concentrated in the river valleys. Drought
conditions in Uzbekistan since 1999 have affected the flow of the rivers feeding into the Aral
Sea Basin.
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Figure 5. Uzbekistan from space
The effect of the reduced flows was aggravated by inadequate water management, in particular
along the Amu Darya, which provided irrigation water to about 500 000 ha of land in
Karakalpakstan in the past. Now, the irrigated area has decreased due to water shortage.
About half (about 2.1 million ha) of the irrigated area in Uzbekistan is affected by secondary
salinization:
31 % is slightly saline,
18 % moderately saline,
4.5 % strongly saline.
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Figure 6.Trends of irrigated lands salinization change (15).

Figure 7. Regions of the Uzbekistan
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Picture 4. Strongly salined land

Picture 5. Moderately salined land
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1.4.1 Karakalpakstan- Substantial increase in salinity
The geographic location of Karakalpakstan (Figure 7), at the tail-end of the river but also
downstream from several hydro-electric and irrigation schemes. There has been a substantial
increase in the area of soils affected by salinity in recent years (Picture 4,Picture 5).
In Karakalpakstan, almost all of the irrigated area is affected by salinity:
In the era of the Soviet Union, Karakalpakstan (KK) specialized in rice production and was
one of the main rice-producing regions in the country. After independence, it continued to be
Uzbekistan’s largest rice-producing region. Because of this, Karakalpakstan received a high
water allocation, 12 000 m3 /ha annually. However, shortage of irrigation water experienced
for many years has affected the agricultural production in KK. Since 1991, the productivity of
agriculture has decreased by 40–50 percent. Three successive years of drought (1999–2001)
inflicted serious damage on the agricultural sector. Gross production of the three main crops –
rice, cotton and wheat– fell by 75, 11 and 52 percent respectively, between 2000 and 2001(FAO
2009).
Furthermore, due to the increasing soil salinity, the region loses billions of Uzbek Soums every
year. Under the Soviet regime, cotton was the main agricultural crop in Chimbay district, with
about 60 percent of the total irrigated area under cotton cultivation. Other crops such as rice,
alfalfa, and maize were grown on the remaining 40 percent. Some farmers grew rice and
sunflowers, but there was no double cropping practice. Rice and cotton dominate the
agricultural production in Chimbay and require much more water than other crops(FAO 2009).
The salinity evaluation was made for crops with strong salt tolerance; the consequences would
be more severe for crops with weak and medium salt tolerance. In the Amu Darya river delta,
southern Aral Sea Basin, most of the soils can be divided into soils associated with and affected
by the floodplain of the river.
These include slightly to moderately saline wetlands formed by clayey hydromorphic meadow
and bog soils. These soils were in limited agricultural use. Other soils, south-east of Nukus, in
a narrow strip along the river, are non-saline or slightly saline hydromorphic meadow and bog
soils formed on alluvium. To this group of soils also belong hydromorphic meadow soils that
are mildly to strongly saline and can be termed Solonchaks. Many of these soils are covered
by a 1–2 cm thick salt crust . The Solonchaks developed on sediments of variable texture,
deposited from the Aral Sea water after being introduced by the two major systems (FAO
2009).
These are young soils with undeveloped profiles and slight organic matter accumulation. A
second group of soils are Takyr soils, distinguished by their hard, polygonally cracked surface.
Chimbay district, in the northern zone of Karakalpakistan, has a severe continental climate with
hot summers and cold winters.
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Summer temperatures often exceed 45°C; the average winter temperature in January is about 8°C, with absolute minimum as low as -40°C. Water resources are in short supply in most of
Chimbay district. According to the data of the Karakalpak Research Institute of Crop and Land
Management (KRICLM) located in Chimbay, the long-term average annual precipitation is
110 mm, distributed as 18mm in autumn (September- November), 60 mm in winter
(DecemberMarch), 24 mm in spring (April-May) and 8 mm in summer (June-August).
The three canals supplying Chimbay district, Mayjap, Shokharik and Aytgejap, originate
from the large Kyzketken canal of the Amu Darya. Groundwater resources are polluted by
untreated sewage water and by drainage water, which contains high levels of agrochemicals
and minerals(FAO 2009).
1.4.2.Tashkent
Tashkent region is located in north-east Uzbekistan which is surrounded by the West Tyan
Shan mountain chain in the north-east and east. Most of the region is a valley south and southwest of Tashkent city towards the Syr Darya river. The climate of the region is sharp
continental, with mild winters and long dry summers. The average monthly temperature is -1
to -2 °C in January and about +27 °C in June. Plain areas receive about 250 mm annual
precipitation, and have a vegetation period of about 210 days. The soils of Tashkent region are
mainly seryozem (grey loamy) and represent the majority of arable lands. The soils are
composed of gleysols and meadow soils, nonsaline or of low salinity, with good hydro-physical
properties. The cotton monoculture cropping system is causing environmental degradation
including declining soil fertility, low quality irrigation water, shifts in the water table and rising
salinity; monoculture has also contributed to the increased resistance of many pests to
pesticides(FAO 2009).

21

Figure 8 .Uzbekistan
1.5.AGRICULTURAL STRUCTURE IN UZBEKISTAN
In Uzbekistan there are 1 389 collective (kolkhoz) farms, 872 cooperative farms, 21 675
dekhan or family-owned farms and 1 895 private farms. Agriculture accounts for 19 percent
of the country's GDP and employs more than a third of the population (Figure 9,Figure
10)(6).

Figure 9... Share of sectors in GDP of Uzbekistan (World Bank 2015)
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Figure 10.Agriculture labor force in Uzbekistan ( World Bank 2014).
Since the independence of Uzbekistan, a number of laws and decrees have been issued in
order to establish a legal framework for the establishment of mixed economy enterprises,
businesses, farms and private domestic plots. The farms include 'shirkat' cooperative farms
and 'dekhan' family farms. The land is on long-term lease from the state. The 'dekhan' farms
account for more than 60 percent of agricultural production. Land allocation to farmers is
shown in Table 2.
Table 2. Land allocated to farmers ('000 ha) (17)
Zone

Allocated Owner occupied
Rented
Total area Irrigated Total area Irrigated
Karakalpakstan Republic
26
0
0
26
19
Oblasts
Andijan
9
0.2
0.2
9
8
Bukhara
31
29
4
2
1
Djizak
50
36
24
14
7
Kashkadarya
36
18
13
18
14
Navoiy
88
75
3
12
3
Namangan
14
9
8
5
5
Samarkand
46
10
7
36
12
Surkhandarya
30
23
15
7
5
Sirdarya
14
1
1
13
11
Tashkent
31
24
14
7
5
23

Fergana
Khorezm
Total

15
6
396

1
5
231

1
4
94

15
0.4
164

15
0.4
105

The social structure of agriculture has changed fundamentally. Today the public sector
accounts for less than 2 percent of the total. The economic independence of agricultural
enterprises has been extended. There have been several other structural changes in
agriculture. For example, the cotton monopoly inherited from the former centrally controlled
Soviet system and so-called all-union division of labor, have been abolished. During the
Soviet period, Uzbekistan was mostly oriented towards the production of cotton for the textile
and military industries of the Soviet Union. After independence Uzbekistan reduced cotton
production by expanding production of grain, vegetables and other crops, which previously
did not satisfy domestic requirements(6).
1.5.1. Livstock Farms
By 2001, 8 259 farms had been established on an area of 190 000 ha (Table 3).
Table 3 .Types and numbers of private farms (17)
Type of farm Number of farms Approximate area Number
Cotton
5 687
Over 100 ha
182
Grain
1218
100 ha
57
Livestock
511
60 to 80 ha
145
Horticulture
572
40 to 60 ha
776
Vine (grape)
32
20 to 40 ha 1 993
Vegetable
438
10 to 20 ha 3 472
Melon
23
1 to 5 ha 1 634
Total
8 481
8 259

Figure 11: Number of different types of farms
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1.5.2. LAND QUALITY IN UZBEKISTAN
The main factor in the qualitative assessment of land is its fertility and this is determined by
'bonitation'. The 'bonitation' of land is the comparative assessment of the land quality, and
productivity with a representative level of agricultural activity. Bonitation involves an
analysis of the soil properties, both natural and human-induced, that determine its crop
carrying capacity, both its natural productive capacity and that obtained through agricultural
activities.
The bonitation carried out in the period 1989 to 1990 for irrigated land has a 100-degree
scale. The highest score is attributed to soils with the highest fertility, or 40 centners of cotton
per hectare. A yielding capacity of 0.4 centners/hectare gives a value of one. Table 4
classifies the land according to these assessments.
The categories of land suitable for irrigation (Table 5) are defined as:
i. Very good land capable of producing 81-100 percent of the potential yield
ii. Good land capable of producing 61-80 percent of the potential yield
iii. Moderate quality land capable of producing 41-60 percent of potential yield
iv. and iv. Poor land capable of producing 40 percent of potential yield
Table 4 Land suitable for irrigation ('000 ha) (17)
Zone
Total area Total area suitable for irrigation Present irrigated area
Karakalpakstan Republic
16 659
1 540
502
Oblasts
Andijan
423
70
282
Bukhara
14 335
1 700
347
Djizak
2 049
560
288
Kashkadarya
2 858
1 320
470
Namangan
744
90
273
Samarkand
2 467
870
407
Surkhandarya
2 010
170
315
Sirdarya
500
150
300
Tashkent
1 558
170
401
Fergana
676
150
355
Khorezm
605
240
262
Total
44 884
7 030
4 202
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SOIL TYPES IN UZBEKISTAN

Figure 12. Soil Type in Uzbekistan
The genesis of the soil forming rocks in Uzbekistan is very varied. This, combined with the
complexity of the litological structure of the soils, the different hydro-geological conditions,
an arid continental climate and the vegetation has led to the formation of many different soils.
In Uzbekistan, the soils are of high-altitude belts and desert zones (Table 5).
Table 5. Types and subtypes of soil in Uzbekistan (18)
Soil
'000 ha Percentage
Light-brown, meadow desert, high mountain
54
1.2
Brown and dark brown, mountain-wood, middle mountain
166
3.7
Dark sierozem
105
2.4
Typical sierozem
305
6.8
Light sierozem
259
5.8
Meadow-sierozem and sierozem-meadow
780
1.8
Meadow of sierozem belt
67
1.5
Marshy-meadow sierozem
7
0.2
Sub-total
1 041
23.4
Grey - brown
1 103
24.8
Desert sandy
137
3.1
Dry lands
178
4.0
Meadow and dry-meadow
46
1.0
Desert zone meadow
179
4.1
Desert zone marshy meadow
5
0.1
Saline, alkali soils
127
2.9
Sand
1210
27.2
Others land (rocks, wetland etc.)
416
9.4
26

Sub-total
All land

3 402
4 442

76.6
100

Types of soils in rainfed agricultural areas in Uzbekistan is given in Table 6. As it is seen in
this table totallly rainfed area is only about 970 000 ha in every soil types.
Table 6. Types of soils in rainfed agricultural areas in Uzbekistan (18).
Zones & soil types

Total area '000
ha

Percent of
total

Typical annual rainfall
(mm)

318
145
507

9
4
15

500 to 900
350 to 500
350 to 500

970

28

793
816

23
24

1 609

47

836
3 415

25
100

Totally rainfed
Brown, leached soils
Dark sierozems
Well drained, dark
sierozems
Total
Partially dry
Typical sierozems
Well drained, typical
sierozems
Total
Wholly dry
Light sierozems
Total rainfed

280 to 350
280 to 350

280 to 350

Main problems of soil in Uzbekistan has explained by Dr.Yulia Shirkova (9) as it is shown
in Figure 13.
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Figure 13.Main problems of soils in Uzbekistan (9).
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SECTION II

2.1.SALINIZATION OF SOILS IN THE UZBEKISTAN

Figure.14. Salinization of soil (9)
During literature survey for this study, we realized that Dr. Yulia Shirokova 4 has been one of
the most interested , eager and knowledgeble researcher on salinity of irrigated lands of
Uzbekistan and it’s causes and concequences .Therefore , thanking to her,mostly we referenced
her studies in this report (Figure 14).
The territory of Uzbekistan is a combination of flat and mountain terrain. More than 2/3 of the
territory is covered by plains (Turan plain, Fergana Valley, Valley of the rivers Amudarya,
Syrdarya and Zarafshan rivers and their tributaries), and 1/3 made up of mountains and foothills
4

Yulia Shirokova received her Ph.D. in agriculture from the Central Asian Scientific Research Institute
for Irrigation (SANIIRI) (in Uzbekistan) after successfully defending her thesis, “Using drainage water
to leach saline soils.” Her scientific interests include improving the monitoring and desalinization of
saline-irrigated soils. She has worked as a deputy director of scientific research. She is currently head
of the Soil Research and Ameliorative Processes Laboratory at Uzbekistan’s Scientific Research
Institute of Irrigation and Water Problems
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(spurs of Tyan-Shan, Gissar-Alay). The highest point of Uzbekistan’s mountains is 4,643
meters asl, the lowest point, in Aral Sea area, is 53 m. The climate of Uzbekistan is sharply
continental. The growing of agricultural crops is impossible, without artificial irrigation since
the ratio of precipitation to potential evaporation is around 0.1-0.3 and less (9).
According to the Ministry of Agriculture and Water Resources (MAWR) irrigated land
occupies 4,200 thousand hectares. According to the State Committee of the Republic of
Uzbekistan on statistics, in 2012, the total cropped land in Uzbekistan amounted to 3583.9
thousand hectares (include 44.8% under grain crops, 36.5% under cotton and 17% —potato,
vegetables, melons and fodder crops) (as for July 1, 2012) (9). High and vey high permeable
land accounts for 24 % of irrigation area in Uzbekistan ( Figure 15)
2.1.1.Salinization :
Irrigated lands of the Republic of Uzbekistan are mostly prone to salinization. This is
interlinked to the aridity of climate, geological and hydrogeological conditions of the irrigated
territories. Salinization is one of the factors, which reduce soil fertility and productivity of
irrigated lands significantly. Depending on the degree of soil salinity, crop losses could be from
15 to 80%. According to the land reclamation monitoring service of the MAWR saline soil
represents more than 50% of the total irrigated land, including 32% of slightly saline, 15%
of medium saline, 3.5% of saline (9).(Figure 16).

Figure 15.Distrubution of irrigation area with different inflitration rate in the Uzbekistan (9).
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Figure 16.Distrubution of saline soils in the Uzbekistan (9).

The main crops grown in Uzbekistan (cotton and wheat) are resistant to salt. Nevertheless, soil
salinization is not a crucial factor for reducing yield of winter wheat considering relatively
moist soil due to precipitation in winter. However, cotton, which is sown in spring, needs good
soil moisture with a minimum of its salinity for ensuring of good growth and development of
young plants(9) (10).
Therefore important agricultural approaches for cotton fields are increasing moisture reserves
due to special irrigation as well as leaching salts from the land before planting. Uzbekistan’s
soil is also very diverse due to differences in genetic, geological, hydrological and
anthropogenically-historical nature.
Mostly genetically fertile are foothill land and land of ancient irrigation. Depending on the
zonal location, soils have different quality and uniformity of texture and fertility. There is also
the notion of limitation of irrigation. In the arid climate of Uzbekistan are irrigated soils poor
in humus and have high anthropogenic load. Such soil is prone to salinization, wind and
irrigation erosion(9).
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2.1.2. Cause and Consequences
According to the Committee on Land Resources of the Republic of Uzbekistan, 24% of
irrigated land in Uzbekistan has low productivity. Main part of Uzbekistan’s water resources
(80-90%) is use for irrigated agriculture’s needs. Therefore main problems of rational use of
water resources in Uzbekistan are connected with the efficiency of irrigation systems and water
use in the fields. Technology of crop irrigation by furrows, prevailing at current, leads to
filtering water into groundwater and, as a consequence, waterlogging and salinization.
Irrigation of land situated in automorphic conditions ordinarily lead to a flooding of
downstream-located land. Irrigated water lost from the canals by filtering is partially used on
fields, partially irretrievably lost for evaporation (from bands of exclusion along the canals and
fields). In addition, these water losses create an artificial pressure of groundwater what
contributes to the development of waterlogging and salinity processes (“pushing” brines from
deep aquifers to surface soils); To encourage farmers to water and resource saving, introduction
of methods of reducing water consumption in agriculture, including advanced irrigation
technologies (drip irrigation, sprinkler irrigation, which has so far not developed widely) is
needed(9).
2.1.3.Measures taken
The Government of the Republic pays great attention to the problems of streamlining of water
distribution, rehabilitation of irrigation and drainage systems in irrigated lands. There are a
number of laws and presidential decrees and orders of Cabinet of Ministers successfully
implemented by the MAWR. These are a law “On water and water use”, regulation “On limited
water use”, a number of decisions on restructuring of agricultural sector such as e.g.
establishment of farms, organization of water management based on basin principle,
establishment of water user associations(9).
A special role is played by the Government in the reclamation work by creating the special
Reclamation Fund for an improvement of reclamation condition of irrigated lands through
reconstruction and repair of large and small drainage systems. Already this year about 77
million US Dollar were spent on land reclamation of more than 1, 2 thousand hectares of
cropland(9).
Uzbekistan tried ro do a lot for improvement ameliorative situation on farmers’ lands, and
accepted laws for efficient water usage.
Yzbekistan has also wide range monitoring of salinity and ground water level system for more
effective solution about rehabilitation of collector-drainage systems. In country also has a
special fund control money for and organization to clean collector-drainage systems. The
Uzbekistan government spend US$ 70 million for these goals in 2012.(9).
2.1.4 International Cooperation
Partnership for international cooperation allows to bring new ideas and experiences from other
countries, to raise qualitatively level of scientific research through exchange. An example of
successful project implementation and fruitful cooperation with scientific institutions in
32

Uzbekistan is a project on “Measures against farmland damage from salinization in
Uzbekistan” implemented by the Japan International Research Center for Agricultural Sciences
(JIRCAS).
The results of the project implemented in the Syrdarya region aimed at adaptation of farmers
to more efficient use of water in their fields by known (simple) methods of land reclamation
by high-precision land leveling, small repairs of drainage on the field and others. Due to project
activities farmers’ awareness was raised on major resource-saving agricultural technics(9).
But soil protective technologies and methods for soil water-salt regime regulation under
conditions of shallow groundwater level, reducing water consumption and harmful effects of
salts are expensive and difficult solutions.
Therefore protection measures before salinization must be first prioritiy. After salinization of
soil(Picture 6) ,natural measures like growing suitable croops for salined soil rehabilitation is
also recomended even if it takes longer time.

Picture 6. Salted agricultural land in Uzbekistan
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2.2.GREAT EFFORT MADE BY CGIAR PROGRAMME ON DRY LANDS

The CGIAR Regional Program for Central Asia and the Caucasus has a long history of
successful collaboration with national research organizations in Uzbekistan, dating back to
1998. Strong bilateral relations have been built over the years by, among others.
CGIAR Regional Program for Central Asia and the Caucasus (CAC), initiated in 1998, operates
as a consortium of the Centers of the Consultative Group for International Agricultural
Research (CGIAR), led by the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas
(ICARDA). For many years the program has been successful in collaborating with local and
international research institutions, public organizations, universities, farmers’ associations and
other groups of partners. (3).

Picture 7. Salted agricultural land in Uzbekistan
2.2.1.Seminer to discuss and review the Consortium's joint research activities
In this programme one of the seminar held at Tashkent State Agrarian University on 17
December 2014 brought together more than 75 people from the Ministry of Agriculture and
Water Resources and various national research institutions to discuss and review the
Consortium's joint research activities with national partners in Uzbekistan.
During a series of presentations, scientists briefed participants on their work in the country
and prospects for collaboration.During Questiona and Answers session , salinity and land
degradation remained a major concern. Some 800,000 ha of the irrigated croplands are
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estimated to be subject to serious soil erosion in Uzbekistan. As Dr Nasrullo Bobokulov,
director of the Uzbek Research Institute of Karakul Sheep Breeding and Ecology of Deserts,
said during the seminar, more effort should be put into tackling salinity and land
degradation.(Picture 7).
He also suggested research should focus more extensively on arid and semi-arid areas as
they make up a large percentage of the country's territory(3).
It is also important to develop and cultivate plants tolerant of salinity. Prof Igor Belolipov, of
Tashkent State Agrarian University, noted that it is necessary to save, breed and cultivate fruit
varieties, in particular apple, adapted to salt-affected areas (Picture 8).
Mr Rashid Azimov, of Bioversity International, pointed out that considerable work had been
carried out to this effect under the project 'In situ/on-farm conservation and use of agricultural
biodiversity (horticultural crops and wild fruit species) in Central Asia'. For example, a salinityresistant form of apple called 'Khazarasp' is now kept at a demonstration site in Khonka district
of Khorezm Region. Mr Azimov added that propagation of different apple varieties is also done
on a farm in Bostanliq district, Tashkent Region. In a similar vein, Dr Ram Sharma, of
ICARDA, said that a new variety of winter wheat called 'Davlatli' had recently been submitted
to the State Variety Testing Commission in Turkmenistan, which boasts resistance to salinity,
frost, heat and drought. Dr Sharma suggested that the variety could also be grown in
Uzbekistan, in particular in Bukhara and Syrdarya regions where salinity is high. He added that
salinity is getting more attention also in view of climate change predictions, and new varieties
are being developed with tolerance to this stress(3).

Picture 8. Agricultural land affected by soil salinity
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Picture 9. Strongly salted agricultural land

Picture 10.Salted agricultural land
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Increasing salted agricultural land (Picture 9,Picture 10) forced to Uzbekistan to take some
measures considering different alternatives such as biosaline agriculture.
During last 3 years, some international seminers, conferences, workshops organised by
ICBA,ICARDA in Uzbekistan are explained belowe;
Although these organisations seem to be very valuable to be informed about biosaline
agriculture but it dosen’t lead to develop actionable knowledge and development of a large
scale pilot project in salted soils in Uzbekistan.

2.2.2.'Problems and achievements of biosaline agriculture in Uzbekistan'
Some 60 participants including Members of Parliament of Uzbekistan (Oliy Majlis), scientists,
journalists, and representatives of environmental and health NGOs, and international
organizations gathered in Tashkent, Uzbekistan, on 24 June 2013 at the seminar under the title
'Problems and achievements of biosaline agriculture in Uzbekistan', organized by the
Ecological Movement of Uzbekistan, the International Center for Biosaline Agriculture
(ICBA) and the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA).
2.2.3.International Conference on Eurasian Food Security and Nutrition Network and
Eurasian Soil Partnership
Held on 29 February to 2 March 2016 in Bishkek, Kyrgyzstan, the International Conference
on Eurasian Food Security and Nutrition Network and Eurasian Soil Partnership brought
together stakeholders from all 8 countries of the CAC region, as well as other parts of the world.
During the conference Dr. Kamel Shideed, Assistant Director General for International
Cooperation and Communications of ICARDA, led a plenary session on the "Role of
international organizations in promoting agricultural research, food and nutrition security in
the Central Asia and the Caucasus"(4).
Making a presentation on “ICARDA in Central Asia and the Caucasus: History of
Collaboration and Achievements”, Dr. Shideed emphasized the high importance of fostering
current and future cooperation towards sustainable agricultural research in the region.
Complementing achievements and newly launched projects, International Water Management
Institute (IWMI) in partnership with GIZ and Council for Research and Economics in
Agriculture (CREA) will be implementing European Union Programme "Sustainable
management of water resources in rural areas in Uzbekistan" for the period 2016-2020. In the
context of changing climate, the project aims at improvement of water supply and efficiency
of water management at national, basin and farm levels(4).
Another project - “Use of Non-Conventional Agricultural Water Resources to Strengthen
Water and Food Security in the Transboundary Watersheds of the Amu Darya River Basin” launched by International Centre for Biosaline Agriculture (ICBA), applies an integrated
approach to transboundary watershed management in the environmentally vulnerable subbasins of the Amu Darya River basin to address water resources availability, water quality
deterioration, land degradation and ecosystem loss. Project activities will be implemented in
Uzbekistan and Tajikistan. In February, the project was presented at the National Academy of
Sciences workshop in Washington DC, USA(4).
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Workshop on “Innovations for Improving Drylands in Central Asia”

Picture 11.A workshop on “Innovations for Improving Drylands in Central Asia” organized by
ICARDA held on December 14-15, 2016 in Tashkent, Uzbekistan.
The workshop was organized under the Collaborative Research and Capacity Building Program
for the Development of Sustainable and Resilient Agricultural Production Systems and the
Conditions of Changing Climate in Central Asia (CRP-DS) headed by the CGIAR Regional
Program for Sustainable Agricultural Development in Central Asia and Caucasus led by
ICARDA (Picture 11)(5).
The event brought together representatives of Ministry of Agriculture and Water Resources in
Uzbekistan (MAWR) and National Agricultural Research Systems (NARS) from five countries
of Central Asia, donor organizations, members of the international agricultural research centers
and others involved in current projects related to agricultural development in the region(5).
This workshop has been supported by the Eurasian Center for Food Security under funding by
the Russian Federation. The main agenda of the event was to present technologies and
approaches developed for improving drylands over the past four years in Central Asia, share
the knowledge on dryland systems developed collaboratively by International and National
Agriculture Research Centers in partnership with NARS, funded by other donors, find out ways
to move innovations to the field for end-users, determine further needs to address the present
and emerging environmental challenges to food security and identify funding opportunities for
further work(5).
.
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SECTION III

A NEW DEVELOPMENT STRATEGY PROPOSAL
3.1.BIOSALINE AGRICULTURE BASED INDUSTRIAL LIVESTOCK
PRODUCTION
Non-conventional salt-tolerant crops to tackle salinity problem in Uzbekistan
Biosaline agriculture
Biosaline agriculture is a relatively new way of dealing with salinity in agriculture. It develops
cropping systems for saline environments, using the capacity of certain plants to grow under
saline conditions in combination with the use of saline soil- and water-resources and improved
soil and water management.
Biosaline technology is based on two major components: the knowledge of salt tolerant plants
and halophytes in various saline environments and how to improve their productivity via plant
breeding and agronomics.The knowledge of salinity management in various saline
environments including infrastructure for irrigation and drainage adapted to the needs of
specific salt tolerant and halophytic crops.
In order to achieve a salined soil management is a hard task as shown in Figure 17.

Figure. 17. Salined Soil Management
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To demonstrate the feasibility of Biosaline Agriculture Technology in areas facing salinity
problem, the first Biosaline Research Station (BSRS-I) of NIAB was established on 150 acres
of highly salt-affected land at Rakh Dera Chal near Lahore and field scale activities were
continued for about 25 years on different aspects of productive use of saline land and brackish
groundwater
Salt Tolerant Plants

Picture 12. Some salt tolerant plants
Series of field experiments on wheat have been conducted at BSRS, Pakka Anna using salt
tolerant Plant (Picture 12)Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR). These microorganisms
improve plant growth employing a variety of growth promoting mechanisms including
nutrient up-take, root growth, proliferation and biocontrol activities.
Salinity significantly reduced wheat yield up to 60% in both pot and field experiments.
However, salt tolerant PGPR strain (SAL-15) inoculation enhanced 37% yield by alleviating
the toxic effects

3.1.1.Agriculture in Saline and Marginal Environments
International Center for Biosaline Agriculture (ICBA)
International Center for Biosaline Agriculture – ICBA is an international, non-profit
organization that aims to strengthen agricultural productivity in marginal and saline
environments through identifying, testing and facilitating access to sustainable solutions for
food, nutrition and income security.
ICBA’s work reaches many countries around the world, including the Gulf Cooperation
Council countries, the Middle East and North Africa, Central Asia and the Caucasus, South
and South East Asia, and Sub- Saharan Africa.ICBA’s research center is located in Qatar
(Picture 13)
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Picture 13.ICBA Research Center – Qatar.
Saline and marginal environments, characterized by lack of water and high levels of soil and
water salinity, are not suited to traditional agriculture. Yet some 1.4 billion people make a
living from farming in these environments. Most are subsistence farmers who face the constant
risk of losing much or all of their harvests to salinity and drought. As a result, poverty and
malnutrition are endemic (12)
In 2015, the IDB-funded project on Integrated Crop and Seed Production Systems in SubSaharan Africa (SSA) came to a successful conclusion as it demonstrated to farmers in Burkina
Faso, Senegal, Nigeria, Mauritania, and Mali how to increase overall farm productivity through
irrigation technologies and management practices(12) (Picture 14).
Researchers continued studies into soil improvement in marginal sandy lands. As part of a joint
project with Tadweer, a waste treatment plant in the UAE, the researchers studied how organic
(compost) and inorganic (Zeolite) amendments help to enhance water and nutrient retention
capacity of sandy soils. They carried out a series of experiments to test how compost and
Zeolite increased growth of barley under greenhouse conditions where the yields doubled and
water use decreased when compost was used at the rate of 30 tonnes per ha (12).
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Picture 14. Effective irrigation system boosts crop yields in Senegal.
In a separate series of experiments, scientists investigated how the use of microorganisms can
boost the effect of organic amendments like compost in UAE soil conditions. Complementing
organic amendments with effective microorganisms has been found to improve considerably
soil quality, leading to increased organic matter and microbial activity. The research team
found that using the BonteraTM microbial soil enhancer to grow quinoa in greenhouse and
field conditions helped to increase yields by as much as 30 percent and make a saving of 25
percent on chemical fertilizers.
Research on using biochar from date palm waste as a soil amendment showed that it has a
positive impact on soil health by increasing soil carbon, nutrient and water-holding capacity.
Their research also showed that scaling up the application of biochar using date palm waste
has high potential for increasing crop production in marginal environments, and reducing the
date palm waste which can help protect the environment (12).
Key achievements of the Integrated Crop and Seed Production Systems in Sub-Saharan
Africa Project (12):
• A comprehensive database was developed on water resources, irrigation technologies, crops
and baseline socio-economic conditions of the farming communities for each country.
• Different irrigation technologies for water distribution (i.e. canals and pipes), and irrigation
methods (i.e.furrow, basin, drip and sprinkler, Californian system) were demonstrated and
tested for their efficacy under local conditions. The Californian system proved most successful.
• Demonstration fields were planted with Irish potatoes in Mali, Nigeria and Gambia instead
of traditional onion and tomato.
• Two seed production units were established: one onion seed production unit in Nigeria and a
potato seed production unit in Gambia.
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• 240 farmers, extension workers and local irrigation technicians attended technical training
sessions, and more than 800 participated in field days.

Picture 15.Several year of collaborative research has resulted in the relase of the new highyielding sorghum variety “Keshen” at the National Center for Biotechnology of Kazakistan.

3.1.2.Resilient salt-tolerant crops for climate-smart agriculture
Dispersed throughout marginal lands across the globe is a range of native and underutilized
species of plants that tolerate and even thrive in saline environments (Picture 15). The thrust
of ICBA’s applied research programs is focused on identifying, assessing, screening and
introducing new genotypes of nutritious, stresstolerant and water-use efficient crop species
that can help sustain agricultural productivity in salt-affected areas(13).

Picture 16. Some salt tolerant plants
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ICBA’s program in Central Asia saw the release of new promising local varieties of pearl
millet “Tamuz” and of sorghum “Keshen”. This is in addition to the pearl millet variety
“Hashaki 1” released in 2013.
These new varieties are resistant to both biotic and abiotic stresses and were developed from
the ICBA-ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics)
breeding material. Efforts were also concentrated on multiplying seeds of the selected
genotypes of the crops suitable for the marginal environments of the Aral and Caspian Sea
Basin. By the end of 2014, three farmer/community-based seed multiplication units on salttolerant cereals, legumes and forage perennial plants were set up(13). (Picture 16).

3.1.3.Researchs in Central Asia
Researchers began collaborative work to develop a manual on seed morphology
and biology of seed germination of halophytes in Central Asia.Within the UAE, ICBA
scientists tested new plant species to evaluate their performance and yield under various salinity
levels. These species included amaranth, oat, sesbania, mustard and citrullus.
Amaranth, a highly nutritive leafy vegetable, proved to be a promising crop. Oat and sesbania
demonstrated moderate tolerance to salinity(13).
Trials on mustard helped to identify three accessions of mustard with high tolerance to salinity.
During the past year, 84 new accessions of germplasm were acquired by ICBA’s genetic
resources team. Furthermore, seeds of 150 salt-tolerant germplasm accessions of barley,
triticale, sorghum, pearl millet, cowpea and quinoa were multiplied and disseminated to
research partners in 12 countries(13).

Picture 17.Marginal lands affected by salinity can be put to use if non-conventional salttolerant crops are introduced into agricultural production, scientists believe. Photo by Kristina
Toderich.
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Irrigated lands of the Republic of Uzbekistan,for the most part, are prone to
salinization
This is interlinked to the aridity of climate, geological and hydrogeological conditions
of the irrigated teritories.
According to the land reclamation monitoring service of the MAWR ,soil salined
from slightly to totally represent more than 50% of the total irrigated land .
Salinity is one of the factors ,which reduced significantly soil fertility and
productivity of irrigated lands.
About half (about 2.1 million ha) of the irrigated area in Uzbekistan is affected by
secondary salinization:
According to statistics over the past 25 years ,the area of irrigated land per capita
decreased from 0,22 to 0,12 ha.(9).
Transboundary water issues, drought ,climate change extention of rapid soil
salinization in the agricultural lands threatent food security and economy of the
Uzbekistan
This is an alarming fact for future of the country that requires innovative and
actionable approach and a new development strategy to be implemented in soon.
Sustainable management of salt-affected and marginal lands in Uzbekistan for
agricultural purposes can help to find new avenues of agricultural production
Uzbekistan urgently needs to grow non-conventional salt-tolerant crops starting from
the most suitable salined land to tackle salinity problems and feed livestock
production and industry.
Irrigated salined lands should be used for biosaline agriculture to grow up animal
feeds to support livestock production and imntegrated food production industry.
Uzbekistan is in the progress of developing it’s livestock industry as well as modern
integrated plants in this sector.
Taking int account of the threats, an urgent priority should be given to agriculture
oriented industry on the basis of an innovative biosaline agriculture policy.

3.2.CURRENT LIVESTOCK INDUSTRY IN UZBEKISTAN

Protein-rich foodstuffs, including dairy and meat products, are important in ensuring food
availability. Livestock production is one of the leading agricultural sectors of Uzbekistan.
According to the Food Industry Association, there are 1,312 meat and milk processing
enterprises in Uzbekistan. 48 of them are members of the Association. Almost all companies
are operated by imported equipment, which has enabled them to run technological cycles in
accordance with international requirements ranging from procurement of raw materials to
packaging finished products. Expansion of the product range has become an important
trend(11).
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Land quotation system for cotton and wheat production and setting of the mandatory state
production quotas for these crops, restrict easy land reallocation in favour of other crops,
including feed crops. Even livestock breeding farms have to sow most of their irrigated arable
land with cotton and winter wheat (Figure 3.5) that contradicts the national legislation
stipulating targeted land use in livestock breeding farms. Thus, only one third of the available
arable land is used for feed production5
The Uzbekistan chose a policy of increasing the capacity of the meat and dairy industry in
terms of integrated processing of raw materials and manufacture of the whole range of
products, including the production of semi-finished foods and products with high degree of
processing. The strategy was supported by the resolution of the state’s leader of January 26,
2009 ‘On additional measures to expand the food production and enrich the domestic market.
Since then, the industrial processing and production of finished meat and dairy products has
been carried out exclusively by legal entities(11).
The sustainable growth of production and consumption of meat and milk is conditioned both
by an increase in population income and supply, also owing to the state support of the livestock
sector. The idea of government resolutions of 2006 and 2008 in the field of animal husbandry
is reduction of price for meat and milk requires an increase of the supply. With this purpose,
the villagers engaged in cattle breeding at personal subsidiaries and farms, were legally
provided with the right of receiving pensions upon reaching the retirement age.Low-income
families have been supported through allocation of free cows by sponsors and entrepreneurs.
According to official data, animal husbandry in Uzbekistan has been growing by the average
of 5-7% year, and, as reported by the State Statistics Committee, the cattle stock has reached
10.99 million heads. The production of livestock foods in 2014 totaled to 15.1 trillion soums,
all categories of farms produced 1.9 million tons of live weight meat. Milk production exceeded
8.4 million tons. The major cattle stock, as the statistical analysis shows, is concentrated in
farms - 93.9%. According to the Mahalla Republican Foundation, more than four million
families have private economies on 495,000 hectares of land, keeping about 8 million head of
cattle, including over 4 million of dairy cows(11).
Realizing importance of ensuring sustainable livestock production development and urgency
of the existing problems, the Government of Uzbekistan is undertaking a series of measures
on reforming the sector.
3.2.1. Lack of pastures.
The situation with pastures is rather complex. Around 92% of all pastures in the country were
under the management of the MAWR in 1991. Gradually, their area shrank by 40% due to
intensive and unlimited grazing, abolishment of pasture rotation and lack of their reclamaion
practices. Some part of the degraded pastures was transferred to the State Land Reserve, and
some part to the Forest Fund(8).

5

36.6% of arable land is sown with feed crops; herewith 16% of the arable area is not used.
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Nowadays, there are almost 13 million ha of pastures available for the national livestock
breeding. Most of them are located in the Republic of Karakalpakstan, Bukhara and Navoi
regions, where the most remote grazing livestock breeding is practiced (sheep breeding)(8).
It should also be accounted that haylage provision (natural grass) for cattle is accompanied
with some difficulties. As a rule, the farms specialized in cattle breeding, are located in plain
irrigated areas, while haylage collection is to be done in the steppe and foothill regions that
supposes travelling, feed collection and its transportation to considerable distances that calls
off labour resources; requires transportation; and makes feeds more expensive. Besides,
haylage provision made by special feed collecting teams in the steppe and foothill regions is
not systematically arranged and does not ensure needed volumes(8).

Table 7. Grazing land shortage (% to cattle breeding farms) (8).

All regions, which have been surveyed in 2007, feel acute shortage of pastures. This was
mentioned by 85% of the respondent dehkans- and by 62% of the respondent farmers (Table
7). The existing pastures are overgrazed, on farmer land plots as well. More than a half of cattle
breeding farmers stressed lack of community pastures for grazing. Lack of own feed resources
makes cattle breeders buy feeds elsewhere(8).
3.2.2..Livestock Productivity
Starting since 1991, cattle herd number has increased by almost 1.5 times that subsequently
resulted in meat and milk production growth and augmentation of livestock product share in
the gross agricultural product of Uzbekistan(8).
Still, the livestock productivity is at a rather low level in the country as compared not only to
the most advanced meat and milk producing countries, but also to the most number of the FSU
states(8). Further, it is important to emphasize the most important issues faced by the livestock
sector’s development of Uzbekistan(8).
Insufficient quality of feed resources is the main reason of low animal productivity.In addition
to that this issue cannot be addressed unless the areas under feed crops are expanded and hence
the existing practice of land distribution and land use is changed(8).
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The Government should pay special attention to the issues of feed market, establishment of the
free market for agricultural raw materials and to encourage research and development in the
area of high productive feed plant breeding.
Finally, it is important to consider the issue of providing incentives for establishment of
specialized firms to deal with feed production in salined soils for livestock sector.
It is not feasible to produce all kinds of feeds for farmers without subsidation. It is more
expedient to delegate this to the specialized farms located in salined irrigation areas using
biosaline agricultural technics.

3..3. DEVELOPMENT STRATEGY IMPROVING BY SALINED LANDS
Salinity and land degradation remain a major concern in Uzbekistan. This problem is
especially acute in the Aral Sea Basin. For example, the livelihoods of these households in
the 40 let Karakalpakstan settlement are being seriously affected by salinity and land
degradation.
We aim to introduce alternative crops and cropping systems suitable for large amount of
salined land to develope intensive animal farming and industrial livestock production
3.3.1.Land Distrubution Dynamics In Uzbekistan
Agriculture employs three main production factors: natural resources (land, water for
irrigation), capital (fixed assets) and labour (employees of agricultural enterprises).
Undoubtedly, land is the most critical resource in Uzbekistan
According to the Goscomcadastre data, agricultural producers use more than 17 million ha of
agricultural land (8). Overall, the land is distributed between pastures and arable lands (Figure
18 ).

Figure 18.Agricultural land distribution in 2006, % (8).
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3.3.2.Decresing Agricultural Land and Pasture Land
Figure19 shows land use changes in selected rural areas since 1991. Particularly, the
agricultural area has decreased by 33%. This was caused mainly by decrease in pastures
(approximately by 40%) as a result of low land productivity and transfer of low-productive and
degraded pastures to the State Reserve and Forest Fund (8).
Declining pasture quality was caused by increase in cattle herd number, primarily private one,
and unsystematic pasture use and overgrazing, as well as inobservance of pasture rotation. The
ratio of arable lands has changed over the period insignificantly(8).

Figure 19. Dynamics of agricultural land distrubution in Uzbekistan( 8).

3.4.SALINE LAND and LIVESTOCK INDUSTRY INTERRELATION FOR
DEVELOPMENT
Taking into account of vast amount of naturally saline land not to be used for agriculture in
Uzbekistan,it is wort while to develope these saline lands for alternative livestock farming.
The livestock industry played an important role in Uzbekistan economic development.

3.4.1.A new policy proposal to “Newly established Development Strategy Center”
Several public and state organizations have initiated the establishment of the “Development
strategy” center, intended to coordinate the implementation of the Strategy on five priority
directions of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, as well as the State
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program “Year of dialogue with people and human interests”. The establishment of the
Centre was approved by the presidential decree.
The Centre aims to consolidate efforts for effective organization of expert and public
discussions, in-depth study and implementation of measures stipulated by the Strategy, as
well as the active involvement of representatives of civil society institutions, experts and
scientists in the processes of democratization and modernization of the country.
Its tasks include information and analytical support activities under the Strategy, studying the
best foreign experience, etc.
The center will also put forward sound proposals for effective implementation of the Action
Strategy, including the preparation of drafts and other acts, stipulated by the State program
and establish cooperation with international organizations, scientific-research, informationalanalytical and educational institutions.
The funding sources of the Center are funds of technical support, grants from international
and domestic organizations, NGOs, funds of ministries and agencies to conduct studies and
analyses, and others.
It is worthwile to mention that

Considering the current agricultural situation and climate change impacts
, rapid economic development by improving biosaline agriculture
interrelated with intensive animal farming and industrial livestock
production seems to be an applicable development strategy.
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3.4.2.Salt Tolerant Plants
Table 8. Salt Tolerant Grains Potential for Animal Feed
Types of Plant
Picture

Plants

Digestibility
(%)

MJ1/Kg

Metaboliza
ble energy
MJ1/Kg

Dry rolled Barley

21,59

9,91

85,2

Sesbania aculeata

22,34

7,96

70

Kallar grass

20,24

6,75

33,05

Kochia indica

17,61

6,41

40,45

Suaeda fruticosa

13,93

4,70

58,47

Acacia ampliceps

18,04

7,26

71,35

Eucalyptus
camaldulensis

23,32

5,85

36,90

25,76

7,09

36,90

22,66

8,71

59,65

A. nilotica

Leucaena
leucocephala

1

Gross
Energy

Spesific Energy
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Table 9. Energy and Protein content of various feed grains (14).

Some salt tolerant plants types and their gross energy, metabilizable energy and digestibility
is given in Table 8 and Table 9. In these tables Barley seems to be most suitable to be growth
in salted lands for animal feed.
3.4.2.1.Barley one of the most Salt Tolerant Plant
Barley is an ancient crop dating back to 7000 B.C. and is considered one of the most widely
adapted grain crops in the world. Barley is the fourth most important cereal grain in the world,
with uses by humans and animals for food, feed and beverages(Picture 18). Grown in temperate
regions of the world, barley is more tolerant to drought and saline soils than other cereal grains.

Picture 18. Barley for Cattle Feed
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3.4.2.2.Kallar Grass (Leptochloa fusca) is a salt tolerant plant
[Poaceae] is a resilient deep-rooting grass cultivated as a summer fodder crop in Africa, the
Middle East, and Southeast Asia. It is generally tolerant up to 10 dS/m and can withstand
salinity of 22 dS/m with an associated 50% reduction in yield. Kallar grass, which performs
well in sodic and waterlogged soil conditions, has been used in the reclamation of highly
degraded lands. With up to five cuttings, it can yield 40 tons/ha of nutritious and palatable
fodder per year; it is considered a water hungry grass and plantings are not feasible in dry areas
where water is scarce.(Picture 19,Picture 20).

Picture 19.Kallar grass for animals feed

Picture20 Kallar Gras salted lands croop
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3.5.INTENSIVE ANIMAL FARMING and INDUSTRIAL LIVESTOCK
PRODUCTION IN UZBEKISTAN:
Intensive animal farming is also known as factory farming by opponents of the practice, is a
modern form of intensive farming that refers to the keeping of livestock, such as cattle, poultry
at higher stocking densities than is usually the case with other forms of animal agriculture—a
practice typical in industrial farming by agribusinesses.

Picture 21. Proposed modern cattles barns for Uzbekistan

Picture 22. Proposed Modern Cattle Barn Facilities for Uzbekistan in salined lands.
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The main products of this industry are meat, milk and eggs for human consumption. There are
issues regarding whether factory farming is sustainable.
The conventional chicken and eggs, sausage, and other meat products were imported from other
republics. In late 1991 and early 1992, Uzbekistan appeared in the grip of severe shortages. As
a result of the new agricultural policy, 400,000 hectares of irrigated lands were transferred to
2.5 million families as homestead lands, the cotton monoculture was limited, areas for grain
crops were increased in the first years of independence. Farmers - the new enterprising class of
owners – received the opportunity to fully meet the demand for grain, flour, meat, milk, fruits
and vegetables, and thus have turned the importer of meat, grain and other products into the
exporter. Livestock industry's transition to the private sector has affected the production
increased.
3.5.1. Modern integrated milk-meat facilities
The competition to produce inexpensive meat, eggs, and dairy products has led animal
agribusiness to treat animals as objects and commodities. The worldwide trend is to replace
small family farms with “factory farms”—large warehouses where animals are confined in
crowded cages or restrictive pens.
Proposed Modern Cattle Barn Facilities for Uzbekistan in salined lands and Entegrated
Modern Meat and Milk Facilities are given in Picture 22, Picture 23,Picture 24.

Picture 23. Proposed Meat Facilities for Uzbekistan .
The existence of the strong support industries is an important determining factor to develope
policies to modern integrated milk meat industry.Therefore when we study on the proposed
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strategic policy we consider the supporting industry as biosaline agricultural oriented sector
interrelated intensive animal farming and industrial livestock production.
The establishment of a modern food industry will depend on the existence of suppliers of
agricultural raw material (milk ,meat,spicies). They also require intensive animal farming
located at large irrigated salined lands to produce animal feed .
In order to do that all low soil fertility salined areas should be replaced to pastures which large
area of land where animals feed on the grass, to be growth biosaline based animal feed . This
policy will also accelerate the other sectors like adequate filling ,packacing equipment,and a
modern retail system;car and veichle manifactures to thrive.
Sustainable industrial competitivenes and medium-term economic growth can therefore be
acheived only through such an integrated approach starting reuse of large salined
uneconomical agricultural lands to grow animal feed in Uzbekistan.
During recent years, the Government of Uzbekistan has been paying substantial attention to the
livestock sector’s development, and to cattle breeding, in particular.
We consider that the Uzbekistan Government is ready to search for appropriate solutions to address
the existing issues, which is confirmed by the implementation of planned activities to strengthen
environment for the sector’s development.
The proposed strategy is directly related with the high production of animal feed crop and industrial
livestock production.

High level state support should be provided to procurement of pedigree livestock and
allocation of large amount of salined lands for feed crop production; increasing motivations
for rural residents to breed livestock as well as private sector to establish intensive animal
farms and modern food industry.
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Picture 24 Proposed Entegrated Modern Meat and Milk Facilities for Uzbekistan’s salined
lands

3.6. A 100 000 ha SIZED PILOT SALTED LAND FARM PROJECT
In this report a 100 000 ha large livestock farming area in salted land in Uzbekistan is proposed .As a
hypotethical approach it is indicated in Figure 20. This pilot project area is recommended to be an
irrigated and salinized agricultural land in Uzbekistan.

In this farm an integrated approach will be implemented. On one hand a salt tolerant plants for
animal feed will be growth with modern irrigation systems(Picture 18) ,on the other hand the
farm involves raising the animals, which include cattle, swine, sheep, horses, and to a lesser
extent, goats and mules,
The Pilot Project Farm also involves the processing of the animal products for consumers. The
slaughtering, butchering, and packing aspects of the livestock industry developed along the
same lines.
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Figure 20. Proposed livestock farming area in salted land in Uzbekistan (16).

Picture 18. Springler irrigation and drainage for salted lands .
58

3.6 PROPOPSED STRATEGY IMPACT IN GENERAL
Intensive animal farming and industrial livestock production based on the biosaline
agricultere in Uzbekistan, will be an innovative development strategy that brings several
benefits as follows;
The proposed strategy impacts can be clasified as follows;
•
•
•
•
•
•
•

This strategy will benefit to gain salined soils for agricultural production again.
This strategy will benefit to increase the yield,grow self sufficient food in Uzbekistan,
This strategy will benefit to develope the industrial livestock production sector in
Uzbekistan.
This strategy t will benefit to develope new agribussinies sectors
This strategy, as human workforce oriented will benefit to increase employment
volume and rate
Biosaline Agricultural production based Intensive animal farming will benefit to
produce large amount of natural animal graft to be used for salined soil rehabilitation
process
This strategy will be an important step further and an essential driving force to
development of the Uzbekistan Economy
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About the Preliminary Report
We as Hydro politics Association are continuing to study on climate change impacts on water
security and food security. We prepared a preliminary report in relation with the project titled
“Awareness and Adaptation Study to Climate Change in Agricultural Sector.”
The number of people living in cities has risen by a factor of almost 3 since 1950, from 20
million to about 60 million. Urbanization is the most visible manifestation of settlement
dynamics. This phenomenon is no longer only fed by rural migrations; the number of people
born in cities has exceeded the number of people arriving from rural areas.
Younger generation born in rural area clearly prefer to live in cities and leave from agricultural
production.
As urbanization has advanced, a growing proportion of farmers have had to produce surplus to
meet the demand from increasing numbers of non-producing consumers
This new situation needs to be seen in the context of demographic challenge and its inherent
structural changes, with proportionally less and less producers per consumer.
Preferring to live in cities and the market opportunities created by urbanization are the main
driving forces behind these changes in the rural economy. Accompanying these dynamics is
crucial for current and future food challenges. This is a major factor endangering the future of
village life in Turkey. Therefore, Turkish Government decided to support young farmers to
bring back to their own village.
The first Return to Village Project has started in 2005. Turkish Government has also decided
to grant up to TL 30 000 to be provided to young farmers on a project basis on March 2016.
All these projects show that Turkish Government is aware of the problems and try to take
necessary measures.
In this context we decided to investigate the situation together with Turkish Irrigation
Cooperatives on the base of a project called “Demographic and Structural Changes in Turkish
Agricultural Workforce “
At the first stage of the project, a face to face survey has been completed in the symposium
hold by Central Union of the Irrigation Cooperatives of Turkey in 04-08 December 2016.
Applied Research Center of the Hydropolitics Association is responsible for the Project.
This prelimenaray report includes first results from the survey. Detailed evaluation of the
results are are carried out in the Applied Research Center of HPA.
Sincerely
Dursun Yıldız
President
19 April 2017-ANKARA-Turkey

5

The Symposium held by Groundwater Irrigation Cooperatives in 04-08 December 2016

Face to face surveying in the Symposium

Survey Form
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Farmers are filling the survey form

Farmers are filling the survey form
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SECTION I
1.Role of Agriculture in the Economic Development of a Country (17)
Some of the key role of agriculture in economic development of a country are as follows:
Agricultural sector plays a strategic role in the process of economic development of a country.
It has already made a significant contribution to the economic prosperity of advanced countries
and its role in the economic development of less developed countries is of vital importance. In
other words, where per capita real income is low, emphasis is being laid on agriculture and
other primary industries.
“Increase in agricultural production and the rise in the per-capita income of the rural
community, together with the industrialization and urbanization, lead to an increased demand
in industrial production”-Dr. Bright Singh.
The history of England is clear evidence that Agricultural Revolution preceded the Industrial
Revolution there. In U.S.A. and Japan, also agricultural development has helped in the process
of their industrialization. Similarly, various under-developed countries of the world engaged in
the process of economic development have by now learnt the limitations of putting overemphasis on industrialization to attain higher per capita real income. “Thus, industrial and
agricultural developments are not alternatives but are complementary and are mutually
supporting with respect to both inputs and outputs.”
It is seen that increased agricultural output and productivity tend to contribute substantially to
an overall economic development of the country, it will be rational and appropriate to place
greater emphasis on further development of the agricultural sector.
8

According to Prof. Kinderberger, Todaro, Lewis and Nurkse etc., agriculture makes its
contribution to economic development in several ways,
(1) By providing food and raw material to non-agricultural sectors of the economy,
(2) By creating demand for goods produced in non-agricultural sectors, by the rural people on
the strength of the purchasing power, earned by them on selling the marketable surplus,
(3) By providing investable surplus in the form of savings and taxes to be invested in nonagricultural sector,
(4) By earning valuable foreign exchange through the export of agricultural products,
(5) Providing employment to a vast army of uneducated, backward and unskilled labor. As a
matter of fact, if the process of economic development is to be initiated and made selfsustaining, it must begin for agricultural sector.
1.1. Role of Agriculture in Economic Development (17)
The agriculture sector is the backbone of an economy which provides the basic ingredients to
mankind and now raw material for industrialization.Therefore, the role of agriculture for the
development of an economy may be stated as below:
1. Contribution to National Income:
The lessons drawn from the economic history of many advanced countries tell us that
agricultural prosperity contributed considerably in fostering economic advancement. It is
correctly observed that, “The leading industrialized countries of today were once predominantly
agricultural while the developing economies still have the dominance of agriculture and it
largely contributes to the national income. In India, still 28% of national income comes from
this sector.
2. Source of Food Supply:
Agriculture is the basic source of food supply of all the countries of the world—whether
underdeveloped, developing or even developed. Due to heavy pressure of population in
underdeveloped and developing countries and its rapid increase, the demand for food is
increasing at a fast rate. If agriculture fails to meet the rising demand of food products, it is
found to affect adversely the growth rate of the economy. Raising supply of food by agricultural
sector has, therefore, significant importance for economic growth of a country.
3. Pre-Requisite for Raw Material:
Agricultural advancement is necessary for improving the supply of raw materials for the agrobased industries especially in developing countries. The shortage of agricultural goods has its
impact upon on industrial production and a consequent increase in the general price level. It
will impede the growth of the country’s economy. The flour mills, rice shellers, oil & dal mills,
bread, meat, milk products sugar factories, wineries, jute mills, textile mills and numerous other
industries are based on agricultural products.
4. Provision of Surplus:
The progress in agricultural sector provides surplus for increasing the exports of agricultural
products. In the earlier stages of development, an increase in the exports earning is more
desirable because of the greater strains on the foreign exchange situation needed for the
financing of imports of basic and essential capital goods.
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Johnson and Mellor are of the opinion, “In view of the urgent need for enlarged foreign
exchange earnings and the lack of alternative opportunities, substantial expansion of
agricultural export production is frequently a rational policy even though the world supply—
demand situation for a commodity is unfavorable.”
5. Shift of Manpower:
Initially, agriculture absorbs a large quantity of labor force. In India, still about 62% labor is
absorbed in this sector. Agricultural progress permits the shift of manpower from agricultural
to non-agricultural sector. In the initial stages, the diversion of labor from agricultural to nonagricultural sector is more important from the point of view of economic development as it
eases the burden of surplus labor force over the limited land. Thus, the release of surplus
manpower from the agricultural sector is necessary for the progress of agricultural sector and
for expanding the non-agricultural sector.
6. Creation of Infrastructure:
The development of agriculture requires roads, market yards, storage, transportation railways,
postal services and many others for an infrastructure creating demand for industrial products
and the development of commercial sector.
7. Relief from Shortage of Capital:
The development of agricultural sector has minimized the burden of several developed
countries who were facing the shortage of foreign capital. If foreign capital is available with the
‘strings’ attached to it, it will create another significant problem. Agriculture sector requires
less capital for its development thus it minimizes growth problem of foreign capital.
8. Helpful to Reduce Inequality:
In a country which is predominantly agricultural and overpopulated, there is greater inequality
of income between the rural and urban areas of the country. To reduce this inequality of income,
it is necessary to accord higher priority to agriculture. The prosperity of agriculture would raise
the income of the majority of the rural population and thus the disparity in income may be
reduced to a certain extent.
9. Based on Democratic Notions:
If the agricultural sector does not grow at a faster rate, it may result in the growing
discontentment amongst the masses which is never healthy for the smooth running of
democratic governments. For economic development, it is necessary to minimize political as
well as social tensions. In case the majority of the people have to be kindled with the hopes of
prosperity, this can be attained with the help of agricultural progress. Thus, development of
agriculture sector is also relevant on political and social grounds.
10. Create Effective Demand:
The development of agricultural sector would tend to increase the purchasing power of
agriculturists which will help the growth of the non-agricultural sector of the country. It will
provide a market for increased production. In underdeveloped countries, it is well known that
the majority of people depend upon agriculture and it is they who must be able to afford to
consume the goods produced.
Therefore, it will be helpful in stimulating the growth of the non- agricultural sector. Similarly,
improvement in the productivity of cash crops may pave the way for the promotion of exchange
economy which may help the growth of non-agricultural sector. Purchase of industrial products
such as pesticides, farm machinery etc. also provide boost to industrial dead out.
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11. Helpful in Phasing out Economic Depression:
During depression, industrial production can be stopped or reduced but agricultural production
continues as it produces basic necessities of life. Thus, it continues to create effective demand
even during adverse conditions of the economy.
12. Source of Foreign Exchange for the Country:
Most of the developing countries of the world are exporters of primary products. These products
contribute 60 to 70 per cent of their total export earning. Thus, the capacity to import capital
goods and machinery for industrial development depends crucially on the export earning of the
agriculture sector. If exports of agricultural goods fail to increase at a sufficiently high rate,
these countries are forced to incur heavy deficit in the balance of payments resulting in a serious
foreign exchange problem.
However, primary goods face declining prices in international market and the prospects of
increasing export earnings through them are limited. Due to this, large developing countries
like India (having potentialities of industrial development) are trying to diversify their
production structure and promote the exports of manufactured goods even though this requires
the adoption of protective measures in the initial period of planning.
13. Contribution to Capital Formation:
Underdeveloped and developing countries need huge amount of capital for its economic
development. In the initial stages of economic development, it is agriculture that constitutes a
significant source of capital formation.
Agriculture sector provides funds for capital formation in many ways as:
(i) agricultural taxation,
(ii) export of agricultural products,
(iii) collection of agricultural products at low prices by the government and selling it at higher
prices. This method is adopted by Russia and China,
(iv) labor in disguised unemployment, largely confined to agriculture, is viewed as a source of
investible surplus,
(v) transfer of labor and capital from farm to non-farm activities etc.
14. Employment Opportunities for Rural People:
Agriculture provides employment opportunities for rural people on a large scale in
underdeveloped and developing countries. It is an important source of livelihood. Generally,
landless workers and marginal farmers are engaged in non-agricultural jobs like handicrafts,
furniture, textiles, leather, metal work, processing industries, and in other service sectors. These
rural units fulfill merely local demands. In India about 70.6% of total labor force depends upon
agriculture.
15. Improving Rural Welfare:
It is time that rural economy depends on agriculture and allied occupations in an
underdeveloped country. The rising agricultural surplus caused by increasing agricultural
production and productivity tends to improve social welfare, particularly in rural areas. The
living standard of rural masses rises and they start consuming nutritious diet including eggs,
milk, ghee and fruits. They lead a comfortable life having all modern amenities—a better house,
motor-cycle, radio, television and use of better clothes.
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16. Extension of Market for Industrial Output:
As a result of agricultural progress, there will be extension of market for industrial products.
Increase in agricultural productivity leads to increase in the income of rural population which
is turn leads to more demand for industrial products, thus development of industrial sector.
According to Dr. Bright Singh, “Increase in agricultural production and the rise in the per-capita
income of the rural community, together with the industrialization and urbanization, lead to an
increased demand in industrial production.” In this way, agricultural sector helps promote
economic growth by securing as a supplement to industrial sector.
From the above cited explanation, we conclude that agricultural development is a must for the
economic development of a country. Even developed countries lay emphasis on agricultural
development. According to Muir, “Agricultural progress is essential to provide food for
growing non-agricultural labor force, raw materials for industrial production and saving and tax
revenue to support development of the rest of the economy, to earn foreign exchange and to
provide a growing market for domestic manufactures.”

.
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SECTION II
2.AGRICULTURE IN TURKEY
Agriculture is still the occupation of the majority of Turkish people, despite the share of
industry and services are raising constantly. Turkey is one of the few self-sufficient countries
in the world in terms of food. Turkey's fertile soil, adequate climate, and abundant rainfall
permit growing almost any kinds of crops. The farming is conducted in all of the regions in
Turkey, but it's less practiced in the mountainous eastern regions where the main activity is
based on animal husbandry which has a share of one-fourth of the gross value of the total
agricultural production.
In terms of agricultural lands, Turkey is also one of the largest countries in the world. About
35.5% of the country are arable lands and 15% consists of forests. The cultivated land is around
24 million hectares as per 2015. Around 18.4% of the cultivated land is irrigated. Vegetable
products account for 76% of total agricultural production, then animal husbandary, meanwhile
forestry and fishing contribute a minimal amount. Fruits and field crops make up the most of
vegetable products, wheat being the leading crop. As per the figures of 2015, Turkey is the
world’s biggest producer of hazelnuts, figs, apricots and raisins, the 4th biggest producer of
fresh vegetables and grapes, the 6th biggest producer of tobacco, the 8th biggest producer of
wheat, and the 10th biggest producer of cotton. Tea is also large produced and exported.
The rapid industrialization of Turkey after 1930's and government policies caused agriculture's
share to decline in overall income. The share of the agricultural sector in the GNP was almost
50% in 1950, 25% in 1980, 15.3% in 1990, 11% in 2005, 7.4% in 2014. This caused the fall
of economic standards of the farmers and contributed to emigration from rural to urban areas.
But in 1990's, the State encouraged the farmers to adopt modern techniques with the
mechanization and has provided infrastructural conveniences for irrigation and cultivation
13

contributing to the development of the agricultural sector. The most important of these projects
is the Southeast Anatolia Project (GAP).
Despite agriculture's relative decline in the last 30 years, the sector still plays an important role
in foreign trade. Turkey exports many agricultural products such as cereals, pulses, industrial
crops, sugar, nuts, fresh and dried fruits, vegetables, olive oil, and livestock products. The main
export markets are the European Union, the United States, and the Middle East. Around 21.5%
of total employment in Turkey in 2014 was in agriculture sector, and total exports of
agricultural products passes 17 billion USD (as of 2013).
The agricultural sector is currently undergoing a restructuring process in order to achieve
harmonization with the EU regulations. Turkish farmers enrolled in the Farmer Registry System
receive Direct Income Supports from the government, a premium system is practiced, and they
receive chemical fertilizer support and diesel fuel support, as well as training for the latest
agricultural techniques. The Agricultural Bank of Turkey (Ziraat Bankasi) provides most loans
to farmers and cooperatives, much of the World Bank's lending for agricultural projects
in Turkey is channeled through this bank.
Turkey prides itself in being one of a few countries in the world that are self-sufficient when it
comes to providing food for its 82 million people.
With a favourable climate and a prosperous agriculture sector Turkey is currently trying to
harmonize its farming practices with European Union standards in preparation for its ascent
into the EU. A quarter of the population of Turkey are employed in agriculture and the sector,
which is heavily supported by the Turkish government, exported over US$17 billion of produce
last year.
In terms of agricultural land, Turkey is also one of the largest countries in the world. About
35.5% of the country is used for arable production and 15% is forest. Some 24 million hectares
of land was cultivated in 2015 with 18% of it requiring irrigation

According to the Government Action Plan of 2016 financial support of up to TL 30,000 will
be granted to younger farmers for projects they submit. Also, programs for extending rural
development incentives to 81 cities are in progress
2.1.Turkey’s Agriculture Sector Recently In Figures
When food security is the main concern on a global scale even at this very hour and for the
coming decades; Turkey, blessed with vast fertile lands and a climate suitable for growing a
wide array of agricultural products, is a country that is able to feed its population of 76 million,
along with the 35 million tourists who visit Turkey annually. In fact, Turkey is ranked as 1st in
Europe and 7th in the world in agricultural production.
Turkey has a large and growing food and agriculture industry that corresponds to 9% of the
overall gross value-added (GVA) and absorbs 25% of the employment in the country which
account for some 5.4 million people. The recent GDP data reflects that the share of agricultural
sector in total production only spikes during crisis times, and has been falling steadily from
around 20% back in the 1980’s to 8-9% in the past few years.
Rapid growth rates of the service sector (starting with the tourism sector) which employ more
than 13 million people and rapid increase in price deflectors in recent years have been limiting
the share of agriculture in total production.
Even though the declining share of agriculture in total GDP is often encountered during the
development of the countries in the long term, it would not be incorrect to note that the slow
14

growth of the agricultural production in real terms constitutes a problem for the agricultural
sector itself on the back of productivity related problems.
The gross value of Turkey’s agricultural production reached $62 billion in 2013 according to
figures from the Ministry of Food, Agriculture and Livestock. The strengths of the industry
include the size of the market in relation to the country’s young population, a dynamic private
sector economy, substantial tourism income and a favorable climate. GDP per capita is at
$10,945 as of 2013. A permanent worker in the agricultural sector in 2013 generated TL1,232
($650) and TL884 ($590) in 2010 per month, while the same figure is three times
higher for the industry sector.(Figure 1).

Figure 1. Agriculture Sector in Turkey
Even though Turkey is a rich country in respect of agricultural areas, the division of the majority
of the lands into small parcels in terms of property ownership makes it difficult to benefit from
the economies of scale particularly in perennial crops and livestock. Turkey’s total agricultural
land is 38 million hectares as of 2013. The total cultivated agricultural land (including long life
crops such as fruit trees) is 23,8 million hectares.
The share of the cultivated lands in the total agricultural lands was about 70% in 1990s as this
rate decreased down to 63% in 2013. The land used for agricultural purposes has been on a slow
declining trend given the migration from rural areas to the urban centers which has gained pace
during the last decade thanks to the country’s rapid growth rate, magnified by the negative
effects of drought, erosion and other adverse climatic conditions.
According to the 2011 census, there are approximately 3 million agricultural holdings in
Turkey, most of which are family farms employing family labor. Holdings roughly average to
6 ha which are smaller than EU28 average of 13 ha.

2.2.Distribution of Agricultural Land
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Figure 2. Total utilized agricultural land in Turkey (2013)
More than 1,600 varieties of Turkish agricultural products reach 180 countries worldwide.
Around 40% of the country’s total land area consists of arable land, growing a wide range of
products such as grains, pulses, oil seeds, fruits and vegetables, flowers, poultry, milk and
dairy products, honey and tobacco.(Figure 2).
For a number of years the agricultural sector has been undergoing a modernization process,
with irrigation schemes supporting improvements in the productivity of agricultural land.

Table 1. Labor Force Statistics, December 2016 (Source : turkstat)

2.3.Labor Force in Agriculture
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Share of agricultural sector, which constitutes approximately 25 % of the Turkey’s
employment, in nominal Gross Domestic Products being around 7,5 % in 2016, remains quite
lower than the employment rate. Rapid growth rates of the service sector and rapid increase in
price deflectors in recent years have become important development limiting the share of
agriculture in total production.
Table 2. Number of registered farmers in Turkey

One of four people working in Turkey are employed in the agriculture sector .83,8% of them
are unregistered.In the agricultural sector almost all of the female population employers are
unregistered.In 2009 ,the percentage of unregistered female employer are unregistered.in 2009
,the percentage of unregistered female employer was 96%.(FAO 2011).
Agricultural workers in Turkey are divided into two groups according to their working time,
permanent and temporary agricultural workers .Permanent agricultural workers are workers
who have been in management for at least one production period while working seasonally
(temporary) agricultural workers for a certain period during the year.These workers are called
day laborers ,monthly workers or seasonal workers ,according to the duration of work.
Number of registred farmers in agriculture by years is given in Figure 2. This figure shows a
slightly declining trend in agricultural workforce.
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Figure 3. Number of persons employed in agriculture (thousand; combined data)

Figure 4. Sectoral Distribution of Employees (21)
Number of persons employed in agriculture has been about 5,5 million since last three
years(Figure 3). As shown in Figure 3, Although it is oscillated since last sixteen years there
seems to be a general declining trend in agricultural workforce.
Turkey’s economy uses an important source in terms of labor force in agriculture. With 5.5
million persons, the agricultural sector covers 20 % of the total employment as of 2016(Figure
4). The steady decrease in the employees of the agricultural sector, as of 1950, is related to the
increasing mechanization in the sector , decreasing average land sizes and migration from rural
to urban. Migration from rural areas to the urban, one of the most important pushing factors of
the social demography. Comparisons made with the western countries put forth that Turkey has
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still a crowded population in the rural areas and the migrations to urban would continue in the
following years.
Even if the rural population is held down by social measures, the dynamics of the growth would
progress towards the cities. In this perspective, it would be correct that the one of the most
important problems in our economy is on-site employment of the rural population
efficiently(18).
However, the combined data which we formed by using the new and former employment series
published by the Turkish Statistics Institute (“TUİK”) indicate a significant fall in the
agricultural employment after 2001. As for 2008- 2009, the crisis years, it was noticed that the
agricultural employment increased (Figure 3). Since we could not notice in our data any attempt
for opening the lands to agriculture, any investment run-up or any technical revolution, we are
of the opinion that this increase, arisen in each crisis period, is not a voluntary but an
“obligatory” employment and that thisincrease is not useful for agricultural productivity and
would possibly cause more corruption in income distribution either.
Even if Turkey is a rich country in respect of agricultural areas, the constitution of the majority
of the lands from small sections in terms of property ownership makes it difficult to benefit
from the economy of scale particularly in annual arable crops and livestock. In Turkey, there
existed cultivated agricultural land (including long life crops such as fruit trees) of 24.5 million
hectares as of 20084. 21.5 million hectares of these cultivated lands consist of the agricultural
lands where grains, vegetables are cultivated excluding long-life crops. It is reported that the
size of the cultivated agricultural lands recessed particularly in 2006-2008. In addition to
migration from rural areas to the urban, increasing in the rapid growth period, we are of the
opinion that the drought, erosion and other climatic conditions have effective role on this
recession(18).
According to the the report (21) published by Union of Chambers and Commodity Exchanges
of Turkey (TOBB) that is the highest legal entity in Turkey representing the private sector, Of
these employees, 20.6% was in agriculture, 27.2% was in industry and 52.2% was in tertiary
sectors in 2015.
Turkish Agricultural Sector Report 2013 (22) published by Union of Chambers and
Commodity Exchanges indicates that ,”Although total population of Turkey is increasing
number of persons in relation with agriculture is decreasing. In similar , the employement
rate in the agricultural sector is also slightly decreasing.”
According to the TURKSTAT data, about 2 million farmers left from agricultural production
since last thirteen years.During this period agricultural share of GDP has decreased from 10,3
to 7,1. Employement share of agriculture in total employement has also been decreased
about 15 %.
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2.4 . Agricultural Sector in the Tenth Development Plan 2014-2018 (20).
During the Tenth Development Plan period; the share of agriculture sector is expected to rise
as a result of acceleration in irrigation investments, especially in the GAP Region;
The Tenth Development Plan, covering the 2014-2018 period, will be a milestonein
advancing the society to high prosperity levels, in line with the 2023 targets. The Plan was
prepared in a global economic environment with protracted risks, uncertainties, changes
and transformations, with emerging and reshaping power balances among developed and
developing economies.
Current Situation (20)
• At the beginning of the Ninth Development Plan period, due to the continuous and
rapid changes in the world food supply-demand balance and excessive speculative
movements, prices of agricultural products increased gradually causing instability,
hence, these facts brought along a food crisis. In Turkey, agricultural product price
index rose faster than the producer price index over the 2007-2012 period. Thereby,
agriculture sector became relatively lucrative, thus employment rose due to increased
investments in the sector.
• Despite the fact that agriculture sector shrank significantly as a result of the drought in
the country in 2007, the beginning of the Plan period; it exhibited an average annual
growth rate of 2.1 percent in the 2007-2012 period. When year 2007 is excluded,
average annual growth rate of the sector reaches 3.9 percent. The share of agriculture
in total employment was 24 percent in 2006 and stood at 24.6 percent in 2012. The
20

•
•
•

share of agriculture in GDP was 8.3 percent at the beginning of the Plan period and
decreased to 7.9 percent by the end of 2012.
Turkey ranked 36th among 105 countries in the Global Food Security Index in 2013.
According to this index, in dimensions of food security, Turkey ranked 44th in the
accessibility (economic accessibility),
Small and fragmented structure of agricultural businesses, insufficiencies in
marketaccess and organization of farmers together with the needs in training and
extension services constitute important problem areas.
Until 2006, 0.6 million hectares of land has been consolidated and this amount is
expected to reach 4.2 million hectares by the end of 2013. Moreover, net
cumulative area opened to irrigation by the General Directorate of State
Hydraulic Works (DSİ) which was 2.53 million hectares by the end of 2006, has
increased to 2.81 million hectares by the end of 2012, and is expected to reach
2.91 million hectares at the end of the Plan period. The harmonization between
land consolidation and irrigation investments, as well as increasing irrigation
rate and efficiency has been given priority

Objectives and Targets(20)
•

It is aimed to create an agriculture sector that aims to provide sufficient and
balanced nutrition for the society, utilizes advanced technologies, has resolved
infrastructural problems, has an effective organization and high productivity, and
has increased its international competitiveness by its demanddriven production
structure and utilizes natural resources in a sustainable manner

•

It is expected that; the average annual growth rate of agriculture sector will be
3.1 percent, share of agricultural employment in total employment will decline to
21.9 percent, and share of agriculture sector in GDP will be 6.8 percent at the end
of the Plan period.

Policies (20)
•
•

•

•

In agriculture, effectiveness of agricultural businesses will be increased on the
basis of business size with sufficient level of income according to the production
type, considering the social structure of the sector.
Legislative and institutional arrangements will be put into action providing the
entirety of agricultural businesses consisting of a significant number of scattered
parcels, preventing land fragmentation, and constituting a well-functioning
agricultural land market.
Coordination between public institutions on land consolidation activities,
especially those related to irrigation and transportation will be maintained and
irrigation ratio will be increased by enabling the agricultural land development
services. Transition to the closed irrigation systems will be accelerated by
renewing the existing channels and classical systems at the water transmission
and distribution facilities.
Agricultural supports will be arranged according to the social purposes and
production focus on the basis of agricultural basins and parcels. Furthermore,
environment, plant, animal and human health will be taken into account on
support policies and the effectiveness of supports will be assessed through
monitoring. Compliance between the crop pattern and water potential will be
21

•
•

•

considered in designing agricultural support programs, importance will be
assigned to certified production methods. In addition, agricultural insurance
schemes will be expanded by broadening their current scope.
Information and communication technologies will be utilized effectively for the
vocational and technical education and extension services related to agriculture.
Despite the decline and aging in rural population, the labor force participation
rate in rural areas has increased from 50.8 percent to 53.6 percent. However,
rural labor force is predominantly employed in agriculture sector. In 2007-2012
period share of agriculture in rural employment was around 61 percent, while
non-agricultural employment grew by 600,000 people, agricultural employment
rose by 1.1 million in rural areas.
In the Plan period, despite the rise in agricultural employment, rural poverty
remained significant mainly due to the fact that agricultural employment is
largely in subsistence farming enterprises that contain significant level of
underemployment. Size and marketing issues of these enterprises hinder their
earning sufficient and regular income, which triggers rural poverty and internal
migration. In confronting the potential decline in agricultural employment,
increasing non-agricultural employment opportunities and employability of rural
labor force in non-agricultural sectors turn out to be even more crucial. In this
context, in 2007-2012 period, share of rural labor force with a high school degree
or more rose from 18 percent to 18.2 percent

Rural Development (20)
Current Situation
•

•

During the Ninth Development Plan period, rural development policies were
implemented in coordination with agricultural policies to support primarily
improvement of rural infrastructure and diversification of non-agricultural
economic activities.
For a more effective rural policy management, the National Rural Development
Strategy and the Rural Development Plan were put into force for the first time,
a multilateral committee was established to monitor implementation of the Plan,
and implementation was delegated to local institutions to a great extent.
Objectives and Targets

•

•

The main goal is making minimum level of wealth in rural areas converge
towards country averages. Innovative methods of rural service delivery will be
devised taking into account the new rural demography and geographical
disadvantages; the institutionalization required for supply-oriented rural service
delivery will be achieved through cooperation of central and local public
administrations.
The main objective of rural development policy is to improve the living and
working conditions of the rural society in their own locality. The general
framework of the rural policy is composed of; strengthening rural economy and
employment, developing human resources and alleviating poverty, improving
social and physical infrastructure, and protecting natural resources and rural
environmen
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SECTION III
Groundwater Irrigation Cooperatives

Figure 5. Groundwater Irrigation Cooperatives Organisational Structures entire Turkey
Turkish Irrigation Cooperatives Central Union (TÜS-KOOPBİR), have been representing 27
Regional Unions established for 2,500 Irrigation Cooperatives covering approximately
800,000 hectares area of 300,000 cooperative members of farmers (together with the families total
population is about 1.800.000). Out of 700,000 hectares, 500,000 hectares have already been irrigated
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by groundwater wells while remaining 200,000 hectares have been irrigated by small dams. 95% of
these areas have surface irrigation methods as only 5% of them have pressurized irrigation methods.
On the other hand, we also have 160,000 hectares area having groundwater wells but not having
completed electrification units, not having pumps and on - farm irrigation development.
As is known, groundwater resources are strategic and safe resources for the countries because in
groundwater resources there is no need for spending time and money to reserve the water, there is no
evaporation loss, there is no purification cost, and there is almost no possibility for nuclear pollution.
Having semi-arid/arid climate, Turkey needs irrigation so much for agriculture and uses these strategic
resources in certain areas which have limited possibilities
to use surface water. In Turkey, out of 13.7 billion m3 groundwater resources, 12.8 billion m3 is used
for drinking-potable-industry-irrigation needs. 55% of above mentioned 12.8 billion m3 resources (7
billion m3) is used for groundwater well irrigation by the irrigation
cooperatives under TÜS-KOOPBİR.
Therefore, water saving and efficient use of the water in groundwater well sourced irrigation are
crucially important. Recent global climate changes and desertification/drought threats to Turkey
increase the importance of the water efficiency in the groundwater well irrigatio networks. On the
other hand, taking the water from the wells to the surface and conveying it to the farmers’ lands
require energy and it is becoming costly day by day for the farmers. It is clear that to use water
saving irrigation methods (center pivot, linear moving, constant
sprinklers, portable sprinklers, drip, etc) will decrease electricity energy costs as well. But, electricity
energy will be still most important input for farmers. Then, the logical way for the cooperatives is to
produce their own energy.

Figure 6.Agricultural land irrigated with groundwater in Turkey
Irrigation cooperatives have played very important role to develop groundwater irrigation effectively
since 1970.It is known 273 622 documented well, about 180 000 undocumented well for groundwater
irrigation. In order to efficiently run these well irrigation cooperatives undertook a mission. Since the
beginning of 1970 Groundwater cooperatives reached 482 275 hectares of irrigated area. This
development is seen in the above graph(Figure 6). This graph demonstrates the importance of
cooperatives inagricultural irrigation. 73% of irrigated land is irrigated with groundwater irrigation
cooperatives in our country.
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SECTION IV
4.Some Results of the Survey
4.1. Profile of the survey respondents
Survey respondents are the farmers participating to the sysmposium from different regions
of Turkey
Number of survey respondent farmers is 150 , %33 of them is graduated from primary school,
20% is graduated from secondary schools, 30% is graduates from high school, 16% of the
survey respondents is graduated from University.
Reports of Agricultural Organization and Production (TUİK 2014) show that 67,8 % of the
agricultural workforce has primary and secondary school education. 7,1 % of the Agricultural
workforce has high school and university education
10 % of survey respondent farmers have 1 children, 43 % of them have two children, 38 % of
them have 3 children ,8% of them have 4 children and more .
81% of the survey respondent farmers declared that they are farming since two generation
79%of the survey respondents are food farmers while 17% of them livestock farmers
Age distribution of the survey responders are;
25 % of them is between 28-45 years old
55% of them is between 45-60 years old
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20% of them is between 60-72 years old
83% of the survey respondent farmers declared that more than 50% of their land is irrigated
lands.
45 % of the survey respondent farmers declared that they don’t have any other household
income except for agriculture .
In summary ;
The survey respondent farmers are educated , middle aged food farmers and half of them
depend on only agricultural income.
4.2.Key Findings of the survey conducted by Hydropolitics Association and TUSKOOPBİR
Survey was carried out in the framework of the Demographic and Structural Changes in
Agricultural Labor Force in Turkey Project. This project is carried out by Hydro-politics
Association and Central Union of Irrigation Cooperatives (TUSKOOP-BİR)together.
The survey was carried out in the symposium held by Central Union of Irrigation Cooperatives
on 04-08 December 2016. The survey is conducted with 150 Farmers with face to face
communication during the symposium.
Data obtained from the survey was evaluated in the Applied Research Center of Hydro-politics
Assocaiation in İstanbul. Preliminary results and some key findings obtained from the survey
are presented belowe;

4.2.1 .Distrubution of Agricultural Production
Rate of agricultural croop farming and livestock farming is very different between
developed and developing countries. The croop farming rate is 30% while livestock farming
rate is 70% in developed countries.In developing countries this rates are 70 %,30 %
respectively .

Survey results showed that 79 % of survey responded farmers are in food farming while 17
% is in livestock farming .
75 % of survey responded farmers think that more attention should be given to livestock
farming
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Farming is still an industry of family businesses, It is strictly needed to have optimum sized
farms with bigger profit margins, small farms are subject to a lot of competition
More than half of the survey respondents (55) think that larger farms are needed.

As for the arable lands, there is also a decrease in Turkey in recent years; we think that migration
from rural areas to urban in the fast-growth period would have an important role.
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Even if Turkey is a rich country in respect of agricultural lands, the fragmentation of the lands
into small pieces of land ownership makes difficult to benefit from the economy of scale in
particularly annual arable crops and livestock(19). InTurkey, cultivated agricultural land
(including long life plants such as fruit trees) of 24.5 million hectares existed in 2008. Arable
lands - on which grains and vegetables, excluding long-life plants are cultivated - constitute
21.5 million hectares of the total cultivated agricultural lands. It is observed that the number of
the cultivated agricultural land considerably recessed particularly in 2004-2008.
In Turkey, in accordance with the legal situation, 3,076,650 farms cover total land of 184.3
million decares. Average size of the land for these farms is 59.9 decares and this size is below
the average farm sizes of Europe and USA, being successively 174 and 180 decares. (table
3).However, it should be emphasized that the land sizes also visibly differ from each other in
EU. The farms, the sizes of which are below 100 decares, correspond to 85% of the total number
of farms. One of the most important problems in transition from extensive agriculture to the
intensive agriculture is the ownership of the fragmented small pieces of land(19).
Table 3. Farm Size by Countries
Country
Turkey
Australia
USA
France
Germany
Holland
EU mean

Mean Farm size (hectare)
0,6
3.124,2
173,6
58,7
58,6
27,4
16,1
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More than 80 % of the survey respondents think that more profitable croop farming should be
chosen
4.2.2. Income of the Farmers in Agricultural Sector
The agriculture is practically the only income source for the rural population. The low level of
human capital and geographic position in the countryside constitute significant handicaps that
hinder movement of agricultural labor to other sectors in Turkey.
A rapid fall in both the agricultural labor force and in the share of agriculture in GNP occurred
between 1968 and 2006 in Turkey. In 2007, 25.5 % of total labor force is employed in
agriculture, but 62 % of Turkish labor force was engaged in agriculture in 1968 . Nevertheless,
agriculture is still the most important provider of employment in the Turkish economy.
Agriculture is by far more important contributor to total national employment in Turkey than
in the EU-27, except for Romania.
45 % of the survey respondents said that they have no household income except for
agriculture.While 31% of the survey respondents think that household income is better and very
good than 5 years ago, 67 % of them said same and worse.

•

More than 97 % of the survey respondents think that their income is inadequate
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•

95 % of the survey respondents think that lower price of their agricultural production is
the most important reason of their inadequate income

4.2.3. Selling and buying agricultural land
Only 10% of the survey respondents have sold their agricultural lands since last 5 years.
44% of the survey respondents have bought agricultural lands in different size.
The reason of the selling their agricultural lands are as follows ;
•

44 % of the survey respondents, for the payment of their debts

•

12 % of the survey respondents, to buy agricultural land from different place
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•

10 % of the survey respondents, to buy a flat in cities .

•

12 % of the survey respondents, to establish a business for their children.

•

6 % of the survey respondents, for the wedding preparation of their children.

4.2.4. Farmers Membership to water user associations,cooperatives etc.
65 % of the survey respondents is a member of at least one related association or cooperatives
,
58 % of the survey respondents is a member of Agricultural Credit Cooperative,
6 % of the survey respondents is a member of Agricultural Development Cooperative,
the survey respondents explained the reason of the membership of this cooperatives as follows;
1. 34 % of the survey respondents said that it is important to buy and to sell the production
2. 26 % of the survey respondents said that it is important to buy fertilizer and seed,
3. 27 % of the survey respondents said that it is important to irrigate the lands
4.2.5. Agricultural governmental subsidy
63 % of the survey respondent farmers said that they couldn’t get any governmental subsidy
or got very little governmental subsidy while 27% of the respondent farmers said that they got
enough governmental subsidy.
92,5 % of the survey respondent farmers want government to increase governmental subsidies.
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4.2.6. Participation to education and training programs
65 % of the survey respondent farmers are aware of the education and training activities for
Agricultural Production and related issues while 35 % of them are not.

21 % of the survey respondent farmers are not participated these education and training
activities at all.
26 % of the survey respondent farmers said that ,Yes they were .
53 % of the survey respondent farmers said that “They are participating these activities
regularly “
55 % of the survey respondent farmers participated this education and training activities have
found them very useful and satisfactory while 45% of them are not satisfied saying that no new
information in the courses.
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4.1.7.Farmers migration tendency to the cities
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43 % of the survey respondent farmers said that “ some of their relatives has migrated to the
cities “

66 % of the survey respondent farmers’s relatives has migrated to the cities in last 10 years
67 % of the survey respondent farmers said that relatives wouldn’t come back to their village
again
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57 % of the survey respondent farmers believe that work in Agricultural Sectors is not
reccomendable for their children.
67 % of the survey respondent farmers believe that unproductive soil is one of the reason to
migrate to the cities.
49 % of the survey respondent farmers believe that attractive city life is one of the reason to
migrate to the cities.
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The survey respondent farmers think that %30 migrants choose metropolitan cities while 53%
choose cities or towns which their village is belonging to
Key findings on farmer migration reasons from rural to urban
•

93% inadequate income

•

93% Lower price of agricultural production

•

76% finding another job

Social factors
•

52 % to reach higher living standards

•

50% their family wants to migrate to the cities for attractive city life

•

Decreasing number of neighbors and population in the village

•

83 % to send their children high schools and universities

•

76% difficult working conditions in agricultural sector.

•

Difficulties to reach health care facilities in the villages and towns
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4.1.8. Lower prices of agricultural production and farmers influence on setting prices
89 % of the survey respondent farmers think that they have no power and influence on setting
the agricultural production prices that is very low when they are selling their production
11 % of the survey respondent farmers think that they have very limited power and influence
on setting the agricultural production prices
80,5 % of the survey respondent farmers think that they are not strong enough for competition
and import of the agricultural products

90,5 % of the survey respondent farmers think that they are not able to sell their own production
in reasonable prices

4.1.9. Other practical problems related with agricultural sector in Turkey
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93 % of the survey respondent farmers think that the most important problem is rising prices in
agricultural production income (oil,fertilizer etc)
86 % of the survey respondent farmers think that their agricultural land area is not large enough
to productive agriculture
68 % of the survey respondent farmers think that they face some problems in irrigation
56 % of the survey respondent farmers think that their soil quality is getting worse lowering
agricultural production productivity

69 % of the survey respondent farmers think that climate change has adversely affected their
agricultural production

SECTION V
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5. Conclusions
This survey was carried out in the framework of the Demographic and Structural Changes in
Agricultural Labor Force in Turkey Project. This project is carried out by Hydropolitics
Association and Central Union of Irrigation Cooperatives (TUSKOOP-BİR) together.
The survey was carried out in the symposium held by Central Union of Irrigation Cooperatives
on 04-08 December 2016. The survey is conducted with 150 Farmers with face to face
communication during the symposium. The survey respondent farmers are educated , middle
aged food farmers and half of them depend on only agricultural income.
This study aims to analyse current situation and identify reasons of leaving of young generation
from agricultural sector. Sustainable agricultural production is essential for food security and
social stability of the developing countries.
Investigation shows that the farmer population is aging and their children are standing away
from agricultural sector.It means that agriculture may face a new food security issue in coming
decades. It should be noted that if there will be enough people to work on the farms or not.
Since it is the young who mostly move to cities, ageing will be at its most intense in rural areas.
Already in many countries, farming is regarded as an old man’s activity and Turkey is
approaching to this inevitable end if a sustainable solution can’t be found.
It is difficult to find enough statistical data about farmers age, gender,income, expectations etc.
There is a vital need to conduct a detailed agricultural workforce census in soon
Preliminary evaluation of the survey results indicate following main points ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structural problems in Turkey’s agricultural sector push farmers and young farmers out
from agricultural sector.
Young farmers prefer to live in cities while ageing farmers continue because there is no
wholesale movement of older farmers out of farming.
More than half of the aging farmers think that working in agricultural sector is not
recommendable to their children
Farmers are more open to their children taking on a different career.
There is a consistent view that farming no longer has the status it once had.
Most of the farmers believe that climate change has adversely affected to agricultural
production
The survey results show the rate of average age increasing in dairy farmers
It has been difficult to find young temporary agricultural workers as the years go by.
Turkey’s agricultural workforce is in a demographical changing period .
The most effective factors on leaving from agriculture have been identified as
unsatisfied salaries and expectations to better living standards in the cities.
The average age of farmers is 50,4. However the average age of the employed
population (15 years of age and over) in the 2013 census was 41, five and a half years
younger.
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Turkey is in the progress to overcome these obstacles. Turkish government recently accepted
very comprehensive “National Agriculture Project” and “ a 30 000 TL promotion grant for
young farmers to encouroge them to work in agricultural production.
Final report of this study will include more detailed explanation and evaluation.
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GİRİŞ

Su kaynakları sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Su kaynaklarının içmekullanma, sulama suyu, enerji üretimi gibi pek çok amaç için geliştirilebilmesi, ülkelerin
ekonomik kalkınmasında suyun vazgeçilmez bir yer edinmesinde büyük rol oynamaktadır.
Teknolojinin ilerlemesi, su kaynaklarından azami faydanın sağlanmasına aracı olmakla
birlikte, bu ilerlemeye paralel olarak sanayileşmenin ve şehirleşmenin de artması “çevre
kirliliğini” ve özellikle “su kirliliğini” gündeme getirmektedir. Su kirliliğinin giderek önemli
boyutlara ulaşması, sürdürülebilir kalkınma açısından da önemli bir tehdit oluşturmaktadır.
Bu sebeple su kaynaklarının etkin yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülke genelinde, nehir havzalarında ve yerel ölçekte suyun zamansal ve mekânsal dağılımını
kalitesini izlemek ve taşkın dahil olmak üzere olası riskleri tahmin etmek su kaynaklarına
dayalı birçok üretimin kesintiye uğramamasının yanısıra, su kaynaklarının uygun yönetimini
ve korunmasını sağlamak için de önemli hale gelmektedir.
Bu sebeple, sucul sistemde kısa ve uzun vadeli etkilerin tahmin edilmesinde kullanılan, uygun
ölçekte bütün hidrolojik/hidrodinamik/ekolojik süreçlerin en doğru şekilde tahminini sağlayan
4

ve risk analizleri yapan programlar Yatırım kararlarından işletmenin sürekliliğine ve başarılı
bir nehir havza yönetimine kadar çok önemli bir role sahip bulunmaktadır.
Suyu kullanan tüm taraflar gibi, iş dünyası da farklı bakımlardan suya bağlı risklere açıktır.
Şirketlerin kârlılıkları veya marka değerleri, suyun miktarından veya kalitesinden
etkilenebilmektedir.
Bu modeller özellikle yoğun su tüketimine dayalı üretim yapan tesislerin, yoğun su kullanan
kurum ve kuruluşların yöneticileri ve su kaynakları yöneticileri için bölgede ve nehir
havzasında su döngüsünde ortaya çıkan değişiklikler ile insan etkilerini anlayabilmek ve
çeşitli kategorilerde ortaya çıkabilecek riskleri öngörebilmek için çok faydalı bir işlev
üstlenmektedir.
Bu modeller ile en uygun su yönetim politikasının belirlenmesine olanak sağlanmasının
yanısıra, bölgede veya havzada yapılacak yatırımlar konusunda güvenilir kararlar
alınabilmesine olanak tanımaktadır.
WRF Su Riski Filtresi de yukarıda sayılan konularda çeşitli kategorilerde, bölge havza veya
ülke ölçeğinde ortaya çıkabilecek risklerin öngörülmesini sağlayan bir modeldir.
Bu modelin güvenilir sonuçlar verebilmesi kullanılacak olan verilerin standardının yüksek
olması yanısıra sürekli ve güvenilir veriler olmasına ve kolaylıkla elde edilebilmesine
doğrudan bağlıdır.

WWF-Türkiye ve HSBC tarafından 2014 yılında yayınlanan Türkiye’nin Su Riskleri
Raporunda (16) Türkiye’nin kısıtlı olan su kaynaklarıyla ilgili tartışmalara yeni bir boyut
kazandırmak hedeflenmiştir. Raporun önsözünde tartışmayı, su kaynaklarını sadece miktar ve
kalite bağlamının dışında aynı zamanda yarattığı riskler açısından da değerlendirecek bir
zemine taşımak istiyoruz denmiştir. Türkiye’nin Su Riskleri Raporunda aynı zamanda “suya
bağlı riskleri tanımlayarak sağlıklı bir toplum, yaşayan bir doğa ve işleyen bir ekonomiyle su
kaynakları arasındaki ilişkinin anlaşılmasına yardımcı olmasını umuyor ve raporun söz
konusu risklerin giderilmesinde sorumluluk üstlenecek taraflara ışık tutmasını diliyoruz.”
açıklaması yapılmıştır.
WWF-Türkiye ve HSBC tarafından 2014 yılında yayınlanan bu raporda sözü edilen risklerin
öngörülmesine yardımcı olacak bir model olan (WRF)’nin Türkiye’de uygulanabilmesinin
analiz edilmesi, WWF Türkiye tarafından Su Politikaları Derneğinden istenmiştir.
Bu talebe bağlı olarak hazırlanan bu raporda WRF’nin Türkiye’de uygulanabilmesi için veri
altyapısının durumu, veriye ulaşabilme koşulları incelenmiş SU RİSKİ FİLTRESİ’nin (WRF)
Türkiye'de uygulanabilmesinin analizi ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
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1.SU RİSKİ FİLTRESİNİN ÖZELLİKLERİ

1.1.WRF'nin İşlevi ve Potansiyel Kullanıcıları
Su Riski Filtresi, Water Risk Filter(WRF) kullanıcıların ve planlamacıların su temini
konusunda oluşabilecek riskleri belirlemek ve değerlendirmek için Dünya Doğayı Koruma
Vakfı (WWF) ve Alman Kalkınma Bankası (DEG- Deutsche Entwicklungsgesellschaft)
tarafından geliştirilmiş olan ve internet üzerinden ücretsiz olarak kullanıma açık bulunan bir
araçtır.

WRF, özel sektörün kendi işletmeleri, tedarikçileri veya büyüme planları için suya ilişkin
riskleri değerlendirir. Bu kapsamda işletmenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için su riskleri
ile ilgili tedbir alınması, planlanan faaliyetlerin su riskinin önceden belirlenmesi, su riskinin
daha iyi yönetilmesi konularında çok önemli işlevler görür.WRF en güncel temel veri
kümlerini kullanarak çeşitli risk ölçütlerine göre değerlendirme yapılmasına imkân tanır.
WRF'nin kullanıcıları arasında, işletmecilerin yanısıra yatırımcılar veya kredi kurumları da
yer alabilir.
1.2 WRF'nin Bileşenleri
WRF’nin kullanıcılarına faydalı sağlayacağı 5 ana konu aşağıda sıralanmıştır
1.Tam Değerlendirme: İşletmenin havza ve işletme ile ilişkili su risklerinin değerlendirilmesi
için özel bir anketten ve şirketin tüm işletmeleri için riskler toplamından oluşur.
2.Azaltım: Risklere yönelik önlemlerle ilgili bilgi sağlar
3.Haritalar: Kullanıcıya su sıkıntısı biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, ülkelerin su
potansiyelleri konusunda haritalara ulaşma imkânı sağlar
4.Ülke Profilleri: Bir ülkedeki su durumu konusunda bilgi sağlar
5.Bilgi Tabanı: Bu alanda bilgiye erişim, arama yapma ve ülke profili veri tabanına erişimi
sağlar
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1.3.WRF Risk Seviyeleri
WRF en güncel temel veri kümlerini risk ölçütlerine çevirir.WRF su riskleriyle ilgili tüm
hususları kapsamayı amaçlamaktadır.WRF su konusunda uzmanlığı olmayanlar için de pratik
olması amacıyla bir dizi bilgilendirici göstergeyi otomatik olarak sağlamaktadır. Bu
göstergeler Havza Risk Göstergeleri ve Şirket Risk Göstergeleridir.
Risk seviyeleri, sorulara verilen yanıtlarla ortaya çıkan sayıların ağırlık katsayılarıyla çarpımı
sonucunda belirlenir. Her bir risk göstergesinin 5 ayrı yanıtı olup her bir yanıt 1-5 arasında
aşağıda verilen risk seviyelerine karşılık gelir
1: Risk yok,2 Sınırlı risk.3: Az risk 4: Yüksek risk 5: Çok yüksek risk
Yukarıda verilen her bir gösterge ve risk türünün ağırlıklandırmaya sahiptir. Bu
ağırlıklandırmalar, endüstriye özel olup, firmanın su çekimi/ tüketimi ve kirlilik gibi risklerin
önem derecesine göre yapılmaktadır.

1.4 WRF Risk Alanları ve Risk Kategorileri
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Şekil 1. WRF Programındaki Yüksek Risk gösterim haritası.
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Şekil 2.WRF in kapsadığı risk alanları ve risk kategorileri
WRF, risk göstergesini öncelikle 2 alan için Havza Bazlı ve İşletme bazlı olarak
değerlendirmektedir.
WRF bu iki alandaki riskleri ise Fiziksel (Su sıkıntısı, Kirlilik, Ekosisteme olan etki ve Temin
riski), İdari, yasal-yönetmeliksel riskler ve İtibari riskler olarak 3 ana grupta ele alıp
değerlendirmektedir. (Şekil1 ve Şekil 2)

1.5.WRF‘de Kullanılabilecek Veri Setleri

2.1 Yerel Ölçekte
2.2 Bölgesel Ölçekte
2.3.Ülkesel Ölçekte
WRF programı yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekteki verileri kullanarak bu ölçeklerde çeşitli
kategorilerde risk analizleri yapılabilmesine olanak tanımaktadır.
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Ancak ihtiyaç duyulan verilerin sağlıklı bir şekilde ülkesel ve bölgesel ölçekte merkezi bir
veri tabanından sürekli olarak elde edilebilmesi oldukça güçtür. Bu verilerin ülke ve bölge
ölçeğinde standardının sağlanması da bu zorluklar arasında yer almaktadır.
Bunun yansıra bölgesel veya ülkesel ölçekte toplanacak olan verilerin sürekliliği de de önem
taşımaktadır. Bunun nedeni bu geniş alanlarda özellikle fiziksel verileri etkileyebilecek
şekilde arazi kullanımında, bitki örtüsünde, ormanlarda, mikro-klimada oluşabilecek
değişikliklerdir.
Bu koşullar veri standardının sağlanmasının ve birbirini tamamlayacak şekilde çeşitli
alanlarda daha güvenilir ve sürekli verilere ulaşabilmenin ülkesel ve bölgesel ölçeğe nazaran
yerel ölçekte daha kolay olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu da doğrudan WRF nin risk
analizlerinin güvenilirlik katsayısını arttıracak bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin coğrafik şartları ve topoğrafik yapısı meteorolojik olaylara da yansımakta,
birbirine yakın mesafelerde çok farklı iklim özellikleri görülebilmektedir. Meteorolojik
olayların değişkenliği ve çok sayıda mikro-klima alanlarının olması, ülke genelinde çok fazla
noktada gözlem yapılmasına ihtiyaç duyulması neticesini doğurmaktadır (17).

10

2.PROGRAMIN TÜRKİYE'DE KULLANIMI İÇİN MEVCUT DURUMUN ANALİZİ

Ülkemizde hidrometeorolojik ölçümler Cumhuriyetten sonra sistemli bir şekilde yapılmaya
başlanılmış ancak ölçüm noktalarındaki gözlem değerlerinin alansal ve zaman dağılımları
uzun yıllarda yeterli olmamıştır. Özellikle 1935 yılında Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE)’nin,
1937’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün ve 1954 yılında Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü (DSİ)’nün kurulması sonucu akım gözlem ve meteoroloji gözlem istasyonlarının
tesisi ile yağış ve akım gibi çevrim parametreleri uluslararası standartlara uygun olarak
ölçülmeye başlanmıştır. (17)

Türkiye’de de hidrometrik gözlem oldukça gençtir. Akım gözlem istasyonlarından sadece
bazılarındaki rasatlar 70 yılı aşmakta ve bu istasyonlar genellikle orta havzalarda yer
almaktadır. 2015 yılı itibarıyla DSİ tarafından işletilen (mülga EİE dahil) akım gözlem
istasyonlarının sayısı 1300’ü biraz aşmakta, yaklaşık 600 km 2’ye bir istasyon düşmektedir.
Ülkemizin çok dağlık ve hidrometeorolojik parametrelerin kısa mesafelerde çok değişken
olması göz önünde bulundurulduğunda bu sayının yetersiz olduğu bir gerçektir.
Ülkemizde bugün mevcut hidrometrik ölçüm ağı nitelik ve nicelik açıdan yeterli değildir ve
bu ölçüm ağı ile ölçülen veriler kullanılarak yapılan veya yapılacak hidrolojik tahminlerin
güvenirlilik aralıklarından bahsetmek, istatistiki açıdan çok da anlamlı sayılamaz. (17).

Hidrolojik gözlemler genelde bir veya birden fazla kamu kuruluşu tarafından yapılmakta ve
kullanıcılara sunulmaktadır. Ülkemizde bu görevi üstlenmiş olan kuruluşlar; Devlet Su İşleri
(DSİ), mülga Köy Hizmetleri Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE) ve Devlet
Meteoroloji İşleridir (DMİ).
Her bir organizasyon kendi veri formatına ve kendi veri depolama sistemine sahiptir ve farklı
veri kaynaklarından verilerin birleştirilmesi pahalı olduğu kadar zordur. Ancak, yeni bilimsel
çalışmaları başarıyla gerçekleştirebilmek için verilerin başarıyla kullanımı büyük veri
setlerinin analizi, birleştirilmesi ve erişimine bağlıdır.
Bu nedenle ülkemizde hidrolojik veriler kullanılarak güvenilir araştırmalar yapabilmek için
verilerin farklı kaynaklardan toplanması gereklidir. Bunun yanısıra Türkiye’de dağınık
haldeki metadata bilgilerinin yayınlandığı ulusal veri yayınlama sistemi gelişmiş değildir.

2.1.Türkiye'nin Hidrometrik ve Meteorolojik Gözlem Ağı ve Değerlendirilmesi
Hidrolojik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ile ilgili kurumlara bakıldığında
Türkiye`de su verilerinin gözlemlenmesinden sorumlu olarak kendi ihtiyaçlarını gözeterek
ölçüm yapan kuruluşlardan başlıcaları aşağıda listelenmiştir:
• Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EIE)
• Devlet Su İşleri (DSI)
• Devlet Meteoroloji İşleri (DMI)
• Çevre ve Orman Bakanlığı.
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Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EIE),
EIE, Hidroelektrik santrallerin rasyonel planlanması ve işletilmesi ile ilgili çalışmalar için
gerekli olan su verilerinin toplanmasından sorumlu olan, hidrometrik verilerin toplanmasında
DSI ile koordinasyon halinde çalışan ve 700’den fazla istasyondan elde edilen su verilerine
sahip bulunan bir kuruluştu. [4].

EİEİ Hidrometrik ve Hidrolojik Çalışmalar

EİE, 1935 yılında 2819 sayılı özel kanunla kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlı tüzel
kişiliği olan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlük olarak görev
yapmaya başladı.
EİEİ Genel Müdürlüğü Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı Hidrometrik etütler kapsamında
yüzeysel sularda su seviyesi, akım, göl seviyesi, sediment, su kalite ölçüm istasyonları ile kar
gözlem istasyonlarının tesisi ve işletilmesi, istasyonlardan toplanan verilerin değerlendirilmesi
ve analizi; baraj ve HES projelerinin mühendislik hidrolojisi çalışmaları, hidrolojik model
çalışmalarını yürütmüştür.
Bu kapsamda 11 adet Hidrometrik Etüt Merkezi aracılığıyla düzenli ölçümler yapmakta ve
“Su Akımları Yıllığı”nı kitap halinde yayınlanmıştır. 1970 yılından bu yana su kalitesi
örnekleri alarak “Türkiye Akarsularında Su Kalitesi Gözlemleri Yıllığı”nı yayımlamaktaydı.
Ayrıca, büyük göllerin sularından faydalanabilmek ve zararlarından korunmak için su
seviyelerinin sürekli olarak izlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Baz Göl Gözlem
İstasyonlarının günlük göl seviyesi değerlendirmeleri ile bu seviyelerin ulusal kota
dönüştürülmesi işlemlerini yapmaktaydı.
Elde edilen hidrometrik veriler merkezde değerlendirilip analizleri yapılarak yayın haline
getirilmekte ve kullanıcıların hizmetine sunulmaktaydı.
EİEİ Genel Müdürlüğünde Veri Bankası oluşturma projesi kapsamında tüm Akarsu Gözlem
İstasyonlarına ait günlük ortalama akımların excel formatına dönüştürülmüştür. Ayrıca DOS
işletim sisteminde elektronik ortama aktarılma işlemi tamamlanan Akarsu Gözlem
İstasyonlarına ait hidrometrik verilerin kontrolü açık tüm istasyonlar için 2011 yılında
tamamlanmıştır..
2006 yılında toplam 483 adet Aylık Akarsu Gözlem İstasyonu (AAGİ) ve Yıllık Akarsu Gözlem
İstasyonu (YAGİ) istasyonunda ölçüm yapılmış ve yayın haline getirilmiştir.2007 su yılı içinde
844 adet gözlem istasyonunda 6745 adet akım ölçüsü, 660 adet göl gözlem ölçüsü, 188 adet
kar gözlem ölçüsü, 10219 adet sediment örneği alımı ve 2453 adet su kalitesi alımı
yapılmıştır. (EİEİ 2007 Yılı Faaliyet Raporu)
EİEİ Genel Müdürlüğünde Veri Bankası oluşturma projesi kapsamında tüm Akarsu Gözlem
İstasyonlarına ait günlük ortalama akımların Excel formatına dönüştürülmüştür. Ayrıca DOS
işletim sisteminde elektronik ortama aktarılma işlemi tamamlanan Akarsu Gözlem
İstasyonlarına ait hidrometrik verilerin kontrolü açık tüm istasyonlar için 2011 yılında
tamamlanmıştır.
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2006 yılında toplam 483 adet Aylık Akarsu Gözlem İstasyonu (AAGİ) ve Yıllık Akarsu Gözlem
İstasyonu (YAGİ) istasyonunda ölçüm yapılmış ve yayın haline getirilmiştir.2007 su yılı içinde
844 adet gözlem istasyonunda 6745 adet akım ölçüsü, 660 adet göl gözlem ölçüsü, 188 adet
kar gözlem ölçüsü, 10 219 adet sediment örneği alımı ve 2453 adet su kalitesi alımı
yapılmıştır. (EİEİ 2007 Yılı Faaliyet Raporu)
Ancak 662 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Elektrik İşleri Etüt
İdaresi Genel Müdürlüğü kapatılmış ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine ilişkin
görevler, 3154 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca kurulan Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğüne devredilmiştir.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün hidrometrik ölçümler de dahil olmak üzere
bazı görev ve sorumlulukları ise DSİ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
Bunun için 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK ile “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun Geçici Madde 10’u değiştirilmiştir.
Böylece daha önce EİEİ'de olan hidrometrik ölçüm ve değerlendirme ile ilgili görev yetki ve
sorumluluklar 2012 yılının mayıs ayı itibariyle DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Plan ve Tahsisler
Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
2011 yılında Türkiye’de su kaynakları yönetiminin kurumsal yapılanmasında büyük
değişimler yaşanmıştır. 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Orman ve Su
İşleri Bakanlığı kurulmuş, bakanlığın içinde Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve 658 Sayılı
KHK ile Türkiye Su Enstitüsü kurulmuş, aynı yıl 662 sayılı KHK ile EİE kapatılmış ve
Hidrolik Etütler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü havza ölçeğinde hidrolojik gözlem
çalışmaları DSİ Genel Müdürlüğü’ne devrolunmuştur.
Devlet Su İşleri (DSI)
DSİ Türkiye`nin su faaliyetlerini sürdüren öncelikli kurumlarından biridir. Su bilgisinin %8590`nına sahiptir. DSİ’nin başlıca amacı su kaynaklarının geliştirmek için fizibilite çalışmaları
hazırlamak, gerekli projeleri dizayn etmek ve hidrolik tesislerin işletimini ve inşasını
yapmaktır. DSI bu projelerin planlanmasında ve yapımında kullanılan ve kullanılacak
hidrometrik verileri ülke genelinde toplamaktadır. DSI; yaklaşık olarak 1117 akım gözlem
istasyonu, 126 göl seviyesi gözlem istasyonu, 150 kar gözlem istasyonu, 392 meteorolojik
istasyon ve 1000 su kalitesi ölçüm istasyonu işletmektedir [5].
Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Rasatlar Şube Müdürlüğünce
HİDROMETEOROLOJİK VERİ TEMİNİ HİZMETİ her yıl belirlenen bir bedel karşılığında
kullanıcıya sağlanmaktadır.
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DSİ Genel Müdürlüğü’nün Su Kaynakları İzleme Ağı
DSİ’de su ölçüm ve izleme çalışmaları merkezde dört farklı başkanlık bünyesinde
sürdürülmektedir. Bu başkanlıklar içinde hidrometrik ölçüm faaliyetleri Etüt, Planlama ve
Tahsisler Dairesi Başkanlığı altındaki Rasatlar Şube Müdürlüğü, su kalitesi izleme ve
değerlendirme çalışmaları Çevre Şube Müdürlüğü tarafından, yeraltısuyu gözlem ve
değerlendirmesi Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları (YAS) Dairesi Başkanlığı altındaki Etüt
ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Barajlarda depolanan sular,
giriş ve çıkış akımlarının takibi İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir. Analizlerin yapıldığı Kimya Laboratuvarı da Teknik Araştırma ve Kalite
Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer almaktadır. Bölgelerde ise Havza
Yönetimi ve Tahsisler Şube Müdürlüğü altında Rasatlar ve İzleme Başmühendislikleri,
İşletme Bakım Şube Müdürlükleri, Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürlükleri ile Kalite
Kontrol ve Laboratuvar Şube Müdürlükleri faaliyetlerini sürdürmektedir (17).

DSİ’nin Su Miktarı İzleme Ağı
Su miktarı izleme konusunda Türkiye’de en geniş hidrometrik ölçüm ağına sahip kurumlar
DSİ ve EİEİ Genel Müdürlükleridir. Ancak 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile EİEİ’nin kapatılması ve EİEİ tarafından bu alanda yürütülen
tüm faaliyetlerin DSİ bünyesinde birleştirilmesiyle DSİ bu alanda tek kuruluş haline gelmiştir.
Halen DSİ tarafından hidrometeorolojik gözlem yapılan yaklaşık 2.650 adet istasyon
mevcuttur (DSİ, 2013). Bu istasyonlardan;
•
•
•
•
•
•

1.478 adet Baz Akarsu Gözlem İstasyonunda; günlük su seviye ölçümleri ile
ayda en az bir defa debi ölçümleri,
253 adet Müteferrik Akarsu Gözlem İstasyonunda; ayda bir defa debi ölçümleri,
182 adet Göl Gözlem İstasyonunda; günlük su seviye ölçümleri,
357 adet Meteoroloji Gözlem İstasyonunda, yağış ve buharlaşma ölçümleri,
234 adet Kar Gözlem İstasyonunda; kar derinliği ve kar su eşdeğeri ölçümleri,
145 adet Sediment Gözlem İstasyonunda ise akarsu içerisinde bulunan süspanse
sediment miktarını tespit için numune alımı yapılmaktadır.

Yine DSİ tarafından her yıl mevsim başı mevsim sonu tüm işletme kuyularında yeraltısuyu
seviye ölçümü yapılmakta, birçok ovamızda ise ovayı karakterize edecek rasat
kuyularımızdan aylık ve limnigraf kuyularımızdan anlık yeraltısuyu seviye ölçümü
yapılmaktadır.
Yeraltısuları emniyetli rezervinin kontrollü kullanımını sağlamak amacıyla 25 Şubat 2011
tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun ile
167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun’a “Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek
yeraltı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi
verilemez.” hükmü eklenmiştir. Bu Kanunda öngörülen “DSİ Yeraltısuyu Ölçüm Sistemleri
Yönetmeliği” ise 7 Haziran 2011 tarih ve 27957 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
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DSİ’nin 05.07.2011 tarihli 2011/11 sayılı “Yeraltısuyu Kullanımı” konulu eylem genelgesi ile
de DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından havza ve/veya ovalarda yeraltısuyu potansiyeli dikkate
alınarak; içme-kullanma suyu ihtiyaçları, hayvan sulama ihtiyaçları, zirai sulama suyu
ihtiyaçları, sanayi amaçlı su ihtiyaçları için kullanılacak su miktarlarının tespitinin yapılması
istenmiştir. DSİ Bölge Müdürlükleri 2011/11 sayılı genelge gereğince eylem planlarını
hazırlamaktadırlar. DSİ Bölge Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve mevcut
uygulamalardan yola çıkarak Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde amacına uygun yeraltısuyu
tahsis miktarını belirleme çalışmaları devam etmektedir.
DSİ'nin Su Kalitesi İzleme Ağı
Su kaynakları çevresel kirliliğe bağlı olarak en fazla kirletilen kaynaktır. Bütün dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de kirlilik önemli seviyeye ulaşmıştır.
Su kalitesi izleme alanında en geniş ağa DSİ sahiptir. Hâlihazırda, DSİ tarafından kendi
geliştirmekte olduğu projelere veri sağlamak maksadıyla yaklaşık 1.310 adet Su Kalite
Gözlem İstasyonundan düzenli olarak numune alınarak, Merkez ve Bölge laboratuvarlarında
analiz edilmektedir. Bu 1.310 su kalitesi izleme istasyonunun %41’inde genel, %59’unda
içme suyu amaçlı olarak izleme yapılmaktadır. Ölçüm sıklığı ve parametre seçimi, mevcut ve
planlanan amaçlara göre yapılmaktadır (DSİ, 2013).
DSİ tarafından birçok ovamızda sulama öncesi ve sulama sonrası yeraltı sularında ağır metal
ve BOR analizleri ve açılan her sondaj kuyusunun açıldığı yıl bir defaya mahsus kimyasal
analizi yapılmaktadır. Tüm ovalarımızda ovayı karakterize edecek kuyulardan her yıl analiz
alınması planlanmaktadır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da yüzeysel ve yeraltısularında tarımsal
kaynaklı nitrat kirliliğini izlemeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Avrupa Birliği uyum sürecinde, AB çevre müktesebatına uygun şekilde mevcut su kalitesini
belirlemek ve planlanan projelerin olası etkilerini araştırmak amacıyla, mevcut ağı geliştirerek
tüm Türkiye’yi saran izleme ağının kurulması hedeflenmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü Su Potansiyeli İstatistikleri (Metaveri)
Kapsam Su Potansiyeli İstatistikleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen su
potansiyeline ilişkin verileri kapsar. Türkiye Hidrometeorolojik Gözlem Ağı Haritası
üzerinden gözlem istasyonları seçilerek;
1) Göl Gözlem 2) Akım Gözlem 3) Meteoroloji Gözlem 4) Kar Gözlem 5) Müteferrik
Gözlem istasyonlarının genel bilgileri ve özet verilerine ulaşılmaktadır.
Ayrıca, yer altı suları ile baraj ve göletlere ait veriler su potansiyeli istatistikleri kapsamında
yayımlanmaktadır.
Tanım ve Kavramlar: Türkiye’nin su potansiyeli, debi(m3/sn) ölçümleri sonucunda hacim
cinsinden hesaplanabilmektedir.
Yüzey Suyu Potansiyeli: Bir havza alanında yıllık oluşan yüzey suyu miktarıdır.
Su Potansiyeli: Bir havza alanında oluşan yıllık su miktarıdır.
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Göl Gözlem: Doğal göllerde ve barajlarda, memleket kotuna bağlı göl su seviyesi kotlarının
izlenmesini sağlayan istasyonlardır.
Akım Gözlem: Akarsuların belirli bir en kesitinde su potansiyelinin belirlenmesi için, ayda en
az bir kez akım ölçümü ve sürekli su seviyesi gözlemi yapılarak akış değerlerinin elde edildiği
istasyonlardır.
Meteoroloji Gözlem: Yağış, buharlaşma ve sıcaklık parametrelerinin gözlemlendiği
istasyonlardır.
Kar Gözlem: Onbeş günde bir manuel olarak kar derinliği ile kar yoğunluğu ölçümlerinin
yapılarak sürekli kar derinliği, yoğunluğu ve kar-su eşdeğerinin gözlemlendiği istasyonlardır.
Müteferrik Gözlem: Akarsuların belirli bir en kesitinde su potansiyelinin belirlenmesi için,
ayda en az bir kez akım ölçümü yapılan istasyonlardır.
Coğrafi Kapsam: Türkiye
Veri Kaynakları: İdari Kayıt
Veri Derleme Yöntemi: DSİ tarafından su havzalarında bulunan hidrometeorolojik gözlem
istasyonlarından derlenmektedir.
Veri Yayımlama Şekli: WEB (elektronik ortam)
Periyodu: Yıllık
Yayımlanma Zamanı: t+12 (referans yılını takiben 12 ay)
Türkiye’nin Tüm Akım Gözlem İstasyonlarının Mevcut Durumu
2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 662 sayılı KHK ile EİEİ’nin kapatılması sonucunda
EİE tarafından bu alanda yürütülen tüm faaliyetler DSİ bünyesinde birleştirilmiştir. Halihazırda
DSİ tarafından 25 adet hidrolojik havzada hidrometeorolojik gözlem yapılan yaklaşık 3500
adet istasyon mevcuttur. Bu istasyonlardan;
➢

➢
➢
➢
➢
➢

1331 adet Baz Akarsu Gözlem İstasyonunda günlük su seviye ölçümleri ile ayda en az bir
defa debi ölçümleri
1648 adet Müteferrik Akarsu Gözlem İstasyonunda ayda bir defa debi ölçümleri,
98 adet Göl Gözlem İstasyonunda günlük su seviye ve diğer parametrelerin ölçümleri,
187 adet Meteoroloji Gözlem İstasyonunda yağış ve buharlaşma ölçümleri,
252 adet Kar Gözlem İstasyonunda kar derinliği ve kar su eşdeğeri ölçümleri,
155 adet Sediment Gözlem İstasyonunda akarsu içerisinde bulunan süspanse sediment
miktarının tespiti için numune alımı yapılmaktadır.

Ayrıca 794 adet Online Otomatik Hidrometrik Gözlem İstasyonu ile 536 adet HES gözlem
istasyonu, DSİ’nin 26 adet Bölge Müdürlüğü tarafından işletilmektedir (Tablo 1, 2).
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Tablo 1. Akım Gözlem İstasyonlarının Tiplerine Göre Sayısı (17)

Şekil 3’de verilen akarsu havzalarımıza göre AGİ’lerin dağılımı Tablo 2 ‘de verilmiştir.
Tablo 2. Akım Gözlem İstasyonlarının Havzalara Göre Dağılımı (17)

Ülkemizde akım gözlem istasyonu sayılarının yıllara göre değişimine bakıldığında; 1980’de
800 civarında olan istasyon sayısı on yıllık bir süre içinde %50’lik artışla 1990’da 1200
civarına ulaşmış, 2000 yılına kadar bu civarda seyretmiş, 2000’li yılların ortalarındaki 1200
civarına düşüş hariç günümüze kadar 1300 civarında seyretmiştir (17).
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Şekil 3.Türkiye Akarsu Havzaları
Su Kalitesi İzleme Ağı
Genel olarak ülkemizde toplamda 1756 su kalitesi izleme noktası (nehir, göl, kıyı ve geçiş su
kütleleri üzerinde gözetimsel ve korunan alan izleme noktaları) bulunmakta olup DSİ
tarafından bu noktaların 769 adedinde (nehirler üzerinde) izleme çalışmaları yapılabilmektedir
(Şekil 4).

Şekil 4. Su Kalitesi İzleme Noktaları (17)
Bunun dışında, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün izleme programları dışında, DSİ ye ait
projeler (baraj ve gölet yapımı projeleri) için 86 adet noktada su kalitesi gözlem çalışmaları
yapılmış olup analiz sonuçları düzenli olarak DSİ Su Veri Tabanına işlenmektedir. (17).
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Ülkemizde yürütülmekte olan sistematik su kalitesi izleme çalışmaları daha çok
fizikokimyasal ve kimyasal parametrelere yöneliktir. Üniversiteler tarafından yürütülen
çalışmalar dışında biyolojik kalite bileşenlerinin izlenmesi yapılamamaktadır. Bu nedenle
bugüne kadar yürütülen su kalitesi izleme çalışmaları biyolojik kalite bileşenlerinin izlenmesi,
mevcut durumun referans koşullarla karşılaştırılması ile ekolojik statü belirlenmesi gibi
basamakları içermediğinden AB mevzuatına uyumlu bir izleme gerçekleşmemiştir (17).
Devlet Meteoroloji İşleri (DMI), (MGM)
Türkiye`deki tüm meteorolojik bilgileri sağlamakla yükümlü tek yasal organizasyondur.
Nümerik hava tahmin ürünleri, radar ve uydu verileri ve diğer meteorolojik veriler DMI ve
diğer uluslararası meteorolojik organizasyonlar tarafından üretilmektedir. DMI; yaklaşık
olarak 339 (161 otomatik) iklim istasyonu, 110 (45otomatik) sinoptik istasyonu, 65 (22
otomatik) hava alanı istasyonu, 41 otomatik rüzgâr ölçüm ve gözlem sistemleri, 4 hava
radarları, 7 radyosonde istasyonu ve 1 uydu alıcı sistemi işletmektedir [7].
Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapısı altında yeniden organize edilen Meteoroloji Genel
Müdürlüğü son dönemde Türkiye Meteorolojik Veri Arşiv ve Yönetim Sistemi (TUMAS)
veri tabanı üzerinden veri sağlamaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerince gözlem, ölçüm ve hesaplama
sonucu elde edilen veriler, anlaşmalar yoluyla uluslararası veya ulusal kaynaklardan elde
edilen meteorolojik veriler, MGM 'nin arşiv sistemine kaydedilmekte olup üye olan
kullanıcılara istenilen formatta ücretli olarak sunulmaktadır.Üniversiteler ve Resmi
Kurumlar verileri yazı ile talep ederek ücretsiz olarak temin edebilmekte ancak kişiler ve özel
sektör bu verilere on line olarak ücreti karşılığında ulaşabilmektedir(11).
8.1.2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet
Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
ile Döner Sermaye
İşletmesi Yönetmeliği doğrultusunda Meteorolojik veriler ücretlendirilmektedir.
Ancak tüm resmi kurum/kuruluşlar ve üniversite temsilcileri sisteme kurumsal e-posta
adresiyle üye olmaları ve bilgi taleplerinin kurumları adına yapıldığını resmi yazı ile
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bildirmeleri halinde ücretsiz olarak veri alabilmektedir.
Ayrıca okullarından resmi yazı gönderen, üye olmuş öğrenciler de ücretsiz olarak veri
alabilmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait 755 adet yağış ölçümü yapan gözlem istasyonu
bulunmaktadır. Bu istasyonların 93 adedinde buharlaşma ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca 10
adet meteorolojik radarla da yağış miktarı yaklaşık olarak tespit edilebilmektedir (DSİ 2013).
Çevre ve Orman Bakanlığı, başlıca nokta bazlı kirlilikler ile ilgili suyun nitelik ve
niceliğinden sorumluydu. Bu amaçla su verisi gözlemlenmeydi. Ancak bu bakanlığın çevre ve
şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak ayrılması ile su kirliliği ile ilgili
ölçümlerin önemli bir bölümü Çevre Şehircilik Bakanlığına geçmiştir.
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2.2.Kurumların Veri Yayınlama Sistemleri
Son birkaç yıla kadar her bir kurumun verilerini yayınlamaları için kendi yıllıkları vardır ve
formatları birbirine oldukça benzerdir.
EIE kendi verilerini eski usul yayınlama sistemini kullanarak yapmaktaydı ve ilişkisel veri
tabanına sahip değildi. Belirli zaman aralığında ölçülen veriler kaydedilmekte, yerinde
depolanmakta ve kurum içi iletişim ağı kullanılarak merkez ofise iletilmekteydi. Günlük
verilerin hesabı ve anahtar eğrisinin oluşturulmasında kurum içinde geliştirilen bir program
kullanılmaktaydı [6].
DSİ’nin veri tabanı oluşturulması konusundaki ilk çalışmalarının 1995 yılına dayandığı
görülmektedir. Hidrometrik veri bankası (DSIHVB) yazılım paketi, Dr. Ihsan Karagöz
tarafından geliştirilmiştir [7]. Hidrometrik veri bankası sayesinde DSİ`nin o tarihe kadar
elinde bulunan tüm veriler, proje kapsamında elektronik ortama aktarılmıştır. DSİHVB’sı
akarsu debilerini ve göl seviyelerini saklayan, sorgulayan, görüntüleyen, güncelleştiren, silen,
yazan ve analiz eden bir yazılım paketi olarak geliştirilmiştir. DSİHVB’sı istasyon kimliği
bilgisi, yıllık ortalama akımlar, yıllık azami ve asgari akımlar, anahtar eğrisi, günlük ortalama
akımları içermektedir. Ayrıca bunlara ilave olarak yıllık toplam, aylık azami, aylık asgari,
aylık ortalama akımlar, aylık verimlilikler ve aylık akarsu derinlikleri DSİHVB’sı veri
tabanına dahil edilmiştir. GOL veri tabanında, göllerle ilgili olarak, göl istasyon bilgileri,
yıllık ortalama göl seviyesi, günlük ortalama göl seviyesi, aylık azami ve aylık asgari göl
seviyeleriyle birlikte aylık ortalama göl seviyeleri dataları saklanmaktadır.
DSI tüm birimlerinin sahip olduğu dağınık halde bulunan su verilerini tek bir veri tabanında
toplamak için DSİ su veri tabanını (DSİ-SVT) geliştirmeye 2005 yılında başlandığı
anlaşılmaktadır. DSI çalışanları kullanıcı hakları ve yetkileri doğrultusunda uygulamalara
erişebilmektedir. Rasatlar şubesindeki büyük ölçüde HİDRO sisteminde metin bazlı olarak
tutulan özet ve detay akım ve seviye verilerinin ve diğer verilerin (meteorolojik veriler,
envanter bilgileri, cihaz bilgileri vb.) SVT`ye aktarımı ile ilgili tüm sistemler ve kullanıcı
arabirimleri geliştirilmiştir.
DSI tarafından, kullanılan tüm veri kaydedici cihazlardan (logger) gelen verilerin ve Excel
formatında yer alan verilerinin de SVT`ye aktarımı için aktarım yazılımları geliştirilmiştir [8].
2.2.1 Veri Depolamada Söz Dizimsel ve Semantik Farklılıklar
Ulusal kurumlarımızın pek çok su verisine, farklı veri depolama sistemlerine ve formatlarına
sahip olduğu görülmektedir. Tek bir analiz için farklı kaynaklardan verilerin birleştirilmesi
zor ve zaman alıcı olmaktadır. Yukarıda verilen bilgilerden görüleceği gibi kurumların
depolama sistemlerinde söz dizimsel (syntactic) farklılıklar vardır. Söz dizimsel
farklılıklardan kasıt verilerin ve meta dataların organizasyonlarındaki (satır veya sütun gibi)
ve kodlamalarındaki (metin dosyasına karşın Excel sayfası gibi) farklılıklardır. Sözdizimsel
farklılıklar metodolojik uyumsuzluktan kaynaklanabilmektedir.
Örneğin otomatik veri kaydedici cihazlardan indirilen veri sınırlandırılmış metin dosyalarında
buna karşılık laboratuvarda su örneklerinin kimyasal analizleri sonucu türetilmiş veri el ile
Excel sayfalarından oluşan laboratuvar raporlarına yazılmaktadır. Bu metodolojik farklılıklara
ilaveten farklı yazılım uygulamaları çok çeşitli format ve dosya tiplerine sebep olmaktadır [9].
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Semantik farklılıklar ise aynı değişkene farklı isimler verilmesi ile oluşmaktadır. Örnek
olarak bir akarsuyun herhangi bir kesiminden birim zamanda geçen su miktarı debi olarak
veya akım olarak ifade edilebilmektedir. Her ikisi de aynı anlama gelmesine rağmen ifade
olarak değişiklik arz etmektedir [9]. Standardize edilmiş işaretleme dili, söz dizimsel
farklılıkları gideren bir formatta verileri iletmek için kullanılabilmekte fakat semantik
farklılıkları giderememektedir.

2.2.2. Verilerin Biraraya Getirilmesi ve Uygun Formata Dönüştürülmesi
Hidrolojik modellemelerde kullanmak için farklı kurumların elinde olan verilerin bir araya
getirilmesi ve uygun formata dönüştürülmesi gerekmektedir. Örneğin, hidroloji biliminde
havza ve yeraltı suyu modellemesi yapabilmek için hava ve iklim gibi meteorolojik verilere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için hava ve iklim ile ilgili verilerin DMI`den diğer gerekli
verilerin DSI veya EIE`den alınması ve biraraya getirilmesi gerekmektedir. Bu sebepten alt
disiplinler arasında veri alışverişi mevcut haliyle mümkün olmasına karşın zaman alıcı
olmaktadır. Eğer hidrolojik veriler heterojen web sayfaları yerine standart bir şekilde makine
erişim programları kullanılarak sistemler arası iletişim halinde olursa, havza bazında
yapılacak modellemelerde veri erişiminin daha kolay olması mümkün hale gelebilecektir.
Web servisleri literatürde hidroloji dışında pek çok disiplinde bu amaçla kullanılmaktadır.
Web servisleri internet üzerinden bilgisayarlar arası mesaj geçirebilme kabiliyeti sağlayarak
coğrafik olarak farklı yerlerde bulunan bilgisayarlarla kolayca veri paylaşımına izin veren
kodlamalardır. Bu işlemi bir takım standart protokollerle gerçekleştirebilmektedir [10].

2.3. Su Bilgi Sistemi ve Su Veri Tabanı Projeleri
Ülkemizde su konusunda faaliyet gösteren Bakanlıkların 2011 yılında yeniden
yapılandırılması sürecinin ardından su kalitesi yönetiminden sorumlu kurum olarak Orman ve
Su İşleri Bakanlığı öne çıkmıştır. Ancak bununla birlikte çok sayıda kurum doğrudan veya
dolaylı olarak su verilerinin toplanması konusunda görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında
çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkiye’de son 5 yıldır Su Yönetimi Kurumsal yapısında gerçekleşen yenilikler ve kamudaki
organizasyonel değişiklikler, su verileri toplanması ve bilgi sistemine işlenmesi konusunda DSİ Genel
Müdürlüğü ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yetki çakışmalarına neden olmuştur.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS)
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Görevlerine ilişkin 9. maddesi (ğ) fıkrası gereğince “Ulusal su veri tabanlı bilgi sistemini
oluşturmak” ve aynı maddenin (2). Bendinde “Kamu kurum ve kuruluşları, sahip oldukları su
ile ilgili bilgi ve verileri talep edilmesi halinde Su Bilgi Sistemine işlemek üzere Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü’ne vermekle mükelleftir.” hükmü kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) kurulması yönünde
çalışmalarını sürdürmekte iken DSİ Genel Müdürlüğü de bu konudaki yetkinin kendisine ait
olduğunu ileri sürerek Su verilerinin kendisinde toplanması ve Su kullanımının Tescili
konusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.

DSİ Genel Müdürlüğünün Su Veri tabanı Projesi (SVT):
SVT projesinin amacı; geliştirilecek yeni bir uygulamayla, DSİ Genel Müdürlüğünde mevcut
SVT uygulamasının günümüzdeki son teknolojilere uyum sağlanması, daha ayrıntılı ve
dinamik raporların hazırlanarak sunabilmesini ihtiyaç duyulan bilgi sistemlerinin analizini ve
yeni modüllerin eklenilmesini, eski bilgilerin yeni yapıya transferinin sağlanmasını ve sistem
kullanıcılarına (DSİ Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı kullanıcılarına) daha hızlı,
kolay ve etkin hizmet sunulmasının sağlanmaktır.
Ayrıca Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanması da amaçlanmakta olup Ulusal Su Bilgi
Sistemi (USBS) ile entegre bir şekilde çalışacaktır.
SVT Projesinin hizmet alım süreci 2016 yılında tamamlanarak işe başlanılmış olup söz
konusu işin analiz ve tasarım süreci tamamlanarak geliştirme sürecine başlanılmıştır. SVT
Projesinin, 2017 yılı içinde tamamlanarak işletmeye alınması planlanmaktadır.
2.4. Türkiye'de hidrolojik verilerin güvenilirliği analizi

Akım Ölçüm Tekniği Güvenilirlik Analizi
Akım ölçümlerinde elde edilen her sonuç aslında gerçek değerin tahmin edilmesidir. Ölçümü
etkileyen bileşenler nedeniyle tesadüfi ve sistematik hatalar kaçınılmazdır. Tesadüfi hatalar
(deneme hataları) kaynağı net olarak bilinemeyen, ölçümlerdeki tecrübe ve titizlik durumuna
bağlı olarak oluşan hatalardır.
Kullanılan mulinelerin1 su içerisinde sürekli olması gereken derinlikte ve doğrultuda
tutulamaması, yeterli sayıda ölçüm alınmaması, ölçüm ortamlarının değişken olması
nedeniyle tesadüfi hatalar sıklıkla meydana gelmektedir. Bu hataların minimuma indirilmesi
gerekli titizlikte gözlem sayısının artırılmasıyla mümkündür. Akım ölçümlerinde sistematik
hatalar ise daha çok kullanılan alet ve ekipmanların hassaslığına ve kalibrasyonuna bağlıdır
(12). Özellikle kullanılan mulinelerin bakım ve onarımları ve düzenli aralıklarla
kalibrasyonunun yapılması bu tür hataların giderilmesinde öncelikli koşuldur. Bu konuda DSİ
Genel Müdürlüğünün Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığındaki muline
ayar kanalı yaklaşık 45 yıldır hizmet vermektedir. Bu da DSİ ölçümlerinde kalibrasyondan
meydana gelebilecek hataların en aza indiğini ortaya koymaktadır.

1

Yüzey sularında akımın hızını ölçmeye yarayan ölçüm aleti
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Kurumsal ve İdari Güvenilirlik Analizi
Üretilen su verilerinin paylaşımı konusunda kurumların mevzuatından kaynaklanan ya da
kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri neticesiyle sorunlar olduğu görülmektedir. Ayrıca,
bazı istisnalar hariç (ör. TÜİK) üretilen verilerle ilgili veri tarihçesinin tutulmaması, aranılan
verilere ulaşılabilmesi için metaveri (veri künyesi) üretiminin yapılmaması da önemli bir
eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında farklı kurum süreçleri sonunda üretilen
verilere erişimde de zorluklar yaşanmaktadır.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 28 Şubat 2017 tarihli Su Bilgi Sistemi Ve Modelleme
Çalışma Grubu Taslak Raporunda
“Ulusal ve uluslararası standartlara uygun, sürekli güncellenen ve güvenilir verilerin
sunulduğu bir sistem oluşturulması ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması önem arz
etmektedir. “denmiştir (1).
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3.HİDROMETRİK VERİLERE ULAŞMA KONUSUNDA BEKLENEN
GELİŞMELER

3.1. Ulusal Su Bilgi Sistemi İhtiyacı
Ülkemizde su verisini üreten ve kullanan birçok kurum ve kuruluş kendi görev, yetki ve
sorumluluklarına göre yapılanmış olup ve bu doğrultuda veri üretmektedir.
Bu alandaki mevcut duruma bakıldığında Türkiye’de ulusal düzeyde su kaynakları ile ilgili
verilere ait tarihsel ve mekânsal analiz yeteneğine sahip, söz konusu verilerin etkin yönetimi
ve paylaşımına uygun veri tabanı henüz mevcut olmadığı görülmektedir.
Bunun yanısıra kurumlar arası veri paylaşımı konusunda da mevzuat ve teknik eksiklikler söz
konusudur. Kurumların birbirinden farklı yapıda teşkilatlanması, su verisinin havza bazlı
üretilememesi, veri üretim ve paylaşım sorunları mevcuttur.
Üretilen verilerde standardizasyonun bulunmaması, mükerrer veri üretimi, kimi verilerin
sayısal ortamlarda ulaşılabilir halde bulunmaması, etkin veri yönetiminin olmaması gibi
hususlar da gözlenmektedir.
Ülkemizin Ulusal Su Bilgisine erişimde karşılaşılan temel sorunlar aşağıda sıralanmıştır.
1. Su Bilgi sistemi için gerekli olan verilerin diğer kurumlarca ücret karşılığı
paylaşılması,
2. Aynı kurum ve kuruluş içerisinde entegrasyon sağlanacak birden fazla uygulamanın
mevcut olması,
3. Veri setleri altında yer alan veri elemanlarının farklı kurumlarda dağınık halde
bulunması,
4. Verinin elektronik ortamda olmaması nedeniyle paylaşılır durumda bulunmaması.
5. Eksik, kirli, yanlış ve zamanında gönderilmeyen veriler,
6. Mükerrer veya üretilmeyen veriler,
7. Sistemin sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için uzman personel ihtiyacı
8. Ulusal Su Bilgi sisteminde yer alan tüm veriler hakkında, veriyi oluşturan tüm ögeler
ile ilgili Metaveri (Veri Sicili/) Künyesi mevcut değildir.
Yukarıda verilen sorunlar bir Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin kurulması ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır.
3.2. Yeni Su Yasası Tasarısındaki Su Bilgi Sistemi
TBMM’ye sunulmak üzere olan Yeni Su Yasası Taslağının 2016 yılında düzenlenmiş
olan versiyonunda “Su Bilgi Sistemi” ile ilgili açıklamalar aşağıdaki şekilde yer almaktadır.
“Su Bilgi Sistemi
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MADDE 14 – (1) Su Kaynakları ve mineral bakımından zengin doğal Sular ile her
türlü bilginin toplanmasına, biriktirilmesine ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça ulusal
su bilgi sistemi kurulur. Ulusal Su Bilgi Sistemi, diğer kurum ve kuruluşlardaki gerek işbu
kanunun yürürlüğe girmesinden önce oluşturulmuş su veri tabanları gerekse su ile ilgili bilgi
ve verileri ihtiva eden potansiyel bilgi sistemleri ile ilişkilendirilir. Böylece kurumlar arası
bilgi ve veri paylaşımı sağlanır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan suya ait diğer nitelik ve nicelik
bilgileri, talebi halinde Bakanlığa bedelsiz olarak verilir.
(3) Bakanlıkça temin edilen ve üretilen bilgilerden stratejik önemi haiz olanların
dışındakiler kamu kurum kuruluşlarına talep edilmesi halinde bedelsiz; diğer gerçek ve tüzel
kişilere ise Bakanlıkça her yıl belirlenecek bedeli karşılığında verilir. Bu bedel, genel bütçeye
gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.”

Yakında yasalaşması beklenen bu taslakta konu yukarıdaki şekilde ele alınırken Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü bu konuda “Ulusal ölçekte Ulusal Su Bilgi Sisteminin (USBS), 645 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’nin 9/ğ maddesi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca
kurulması ve işletilmesi hüküm altına alınmıştır.” şeklinde görüş iletmektedir. (…)
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4. GENEL DEĞERLENDİRME
4.1.GZFT Analizi
Ülkemizde su bilgi sistemi ve modelleme konusunda belirlenen hedeflerin
gerçekleştirilmesi maksadıyla GZFT Analizi uygulanmıştır. GZFT (Güçlü yönler, Zayıf
Yönler, Fırsatlar, Tehditler; SWOT: Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analizi,
söz konusu hedefleri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan iç ve dış faktörlerin
belirlenmesini sağlamaktadır.
Yapılan GZFT Analizi sonucunda elde edilen ve Ülkemizin mevcut durumunu ortaya
koyan tablo aşağıda verilmiştir.
4.1.1.Veri toplama sürecinin GZTF Analizi
GÜÇLÜ YÖNLER
•
•
•
•

EİEİ’nin 72 ve DSİ'nin 57 yıllık köklü bir geçmişe sahip olması,
Geniş ve zengin bir veri kaynağına sahip olması,
Teknik faaliyetlerde uluslararası standartlarda yöntemler kullanması,
Her iki kurumda da nitelikli ve deneyimli çekirdek kadronun bulunması.

ZAYIFLIKLAR
• Örgütsel yapının ve teknik altyapının yeni kanunlarla verilen görev ve
sorumlulukları karşılamada yetersiz kalması,
• Verilerin standardizasyonunun olmaması
• Hidrometrik Etüt Merkezlerinin fiziksel olanaklarının yetersiz olması.
DEĞERLENDİRME
Tehditler
• Doğal kaynakların değerlendirilmesinde ulusal düzeyde bir master planın
eksikliği nedeniyle yaşanan sektörler arası koordinasyon eksikliği ile
mevzuattaki boşluklardan kaynaklanan yetki ve görev çakışmalarının kurumsal
çalışmalarda etkinliği azaltması, nitelikli personel eksikliği,
Fırsatlar
• Yasalaşmak üzere olan Su Yasası Tasarısında Ulusal Su Bilgi sisteminin
kurulmasına ilişkin yeni görevler ve açılımların getirilmiş olması,
4.1.2. Ulusal Su Bilgi Sisteminin GZFT Analizi
Ulusal Su Bilgi sistemi için yapılan GZFT Analizi Tablo.2’de verilmiştir.
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4.2.Türkiye’deki Veri Altyapısının WRF için Değerlendirilmesi

Türkiye’nin AB Müktesebatı kapsamında yerine getirmesi gereken kimi konularda da
değişiklikler görülebilmekte olup bu süreçte yeni mevzuatlar oluşturulmaya ve mevcut
mevzuat bu çalışmalara adapte edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de su verilerinin temininden
sorumlu kurumsal yapıya da yansıyan bu değişimler (kurumların birleştirilmesi ya da
kapatılması, kurumların yetki ve sorumluluklarının değiştirilmesi vb. gibi) dönemsel de olsa
su bilgi sistemini de olumsuz etkilemiştir.
Türkiye’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı- Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
Ulusal Su Bilgi Sistemi’nin kurulması çalışmaları sürmektedir. Ülkemizde su verisi üreten
birçok kurumun bulunması, kurumlar arasında eşgüdümün, veri paylaşımının sağlıklı
olmaması, su verisi üretimi ve paylaşımı aşamasında belirlenmiş bir standardizasyonun
olmaması, verilerin mükerrer üretilmesi ve bazı verilerin hiç üretilememesi gibi konular
sağlıklı ve sürekli su verileri üzerinden analiz yapmaya çalışmalarını olumsuz etkileyecektir.
Türkiye’de kurumların sahip olduğu mevcut veri depolama ve yayınlama sitemlerinden
oluşan ulusal bir veri yayınlama sistemi halen mevcut değildir. Bu nedenle özellikle özel
sektörün Su Riski Filtresini kullanmak için hidrolojik verilere tek bir merkezi yapı üzerinden
ücretsiz ve sürekli olarak erişebilme olanağı şimdilik yoktur. Verilerin standardizasyonunun
halen tam olarak sağlanamamış olması da değerlendirilmesi gereken diğer bir etki olarak
ortaya çıkmaktadır.
Bunun yanısıra ülkemizin coğrafik şartları ve topoğrafik yapısı meteorolojik olaylara da
yansımakta, birbirine yakın mesafelerde çok farklı iklim özellikleri görülebilmektedir.
Meteorolojik olayların değişkenliği ve çok sayıda mikro-klima alanlarının olması, ülke
genelinde çok fazla noktada gözlem yapılmasına ihtiyaç duyulması neticesini doğurmaktadır.
(17)

4.3.Su Riski Filtresi’nin (WRF) Türkiye'de Uygulanabileceği Havza
Raporun önceki bölümlerinde yapılan açıklamalar ve analizler temelinde Su Riski Filtresinin
Türkiye de en uygun şekilde nerede ve hangi ölçekte uygulanabileceği değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirme sonunda bu havzanın Su Yönetim Planı çalışmaları en önce başlayan ve taslak
raporu tamamlanmış bulunan Büyük Menderes Havzası olabileceği görülmüştür. Bu havzada
yıllara göre sıcaklıklarda artış, yağış miktarında ise azalma görülmektedir.
Su Riski Filtresinin bir havza ölçeğinde gerek fiziksel gerekse yönetsel risk tespiti açısından
uygulanabilmesi güç görünmektedir. Bunun nedeni fiziksel risk tespiti için gerekli ve
güvenilir su verilerine havza ölçeğinde ulaşabilme güçlüğü ve halen havza ölçeğinde yeni
idari ve hukuki yapının tam olarak yerleşmemiş olmasıdır.
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Şekil 5. Büyük Menderes Havzası (15).
Bu nedenle WRF programı uygun bir alt havzanın belirlenebilmesi durumunda bu alt havzada
ya da tekstil sanayi tesisleri yoğun olan Denizli ili sınırları içinde bir bölgede daha başarılı bir
şekilde uygulanabilir (Şekil 5).
4.4.WRF’nin Türkiye'deki Potansiyel Yararlanıcıları
Türkiye’de Su Yönetimi yapısının halen bir geçiş dönemi içinde olduğu ve merkezi bir
yapıdan veriye ulaşma altyapısının henüz kurulmamış olduğu dikkate alınırsa Türkiye’de
WRF ‘nin sağlıklı bir şekilde uygulama alanı bulabileceği bölgeler Havza Su Yönetim
Planlarının hazırlanmış veya hazırlanmakta olduğu bölgeler olarak ortaya çıkmaktadır.
Ulusal Su Bilgi Sisteminin 2 yıl içinde tamamlanması planlanmıştır. 2014 yılında Susurluk,
Akarçay, Meriç-Ergene, Konya Kapalı, Büyük Menderes havzalarında hazırlanmaya
başlayan “Nehir Havza Yönetim Planları tamamlanmak üzeredir..Diğer 21 havza için
çalışmalar sürmekte olup bu konuda aşağıda verilen planlama yapılmıştır.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre ;2014 yılında 4 havzada
(Susurluk, Meriç-Ergene, Konya Kapalı, Büyük Menderes) “Nehir Havza Yönetim
Planları”nın hazırlanması projesi başlatılmış olup, 2017 yılında tamamlanması
hedeflenmektedir.2016 yılında Gediz Nehir Havza Yönetim Planı hazırlanması projesi
başlatılmıştır. IPA-I Dönemine sunulan Batı Akdeniz, Akarçay ve Yeşilırmak
Havzalarında Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması Projesinin ihale işlemlerinin bu
yıl içerisinde tamamlanarak 2017 yılında başlaması planlanmaktadır.
Ulusal Bütçe kaynaklı Küçük Menderes Havzası Nehir Havza Yönetim Planı Hazırlanması
işinin ihale süreci devam etmekte olup Fırat-Dicle Havzası Nehir Havza Yönetim Planı
Hazırlanması işinin 2017 yılında başlaması hedeflenmektedir.2016 – 2021 yılları
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arasında Avrupa Birliği fonlarından yararlanılarak toplam 12 havza için Nehir
Havza Yönetim Planlarının hazırlanması hedeflenmektedir.
4.5.Türkiye’de WRF ‘nin Uygulanabileceği En Uygun Sektörler
Türkiye’de WRF ‘nin uygulanabileceği en uygun sektörler Tekstil Sektörü, Soğutma
Suyunu nehirlerden çeken Termik Santraller, Daha çok Türkiye’nin batısındaki Organize
Sanayi Bölgeleri olarak değerlendirilmektedir.
Bu belirlemede, bu sektörlerin su temininde yaşanacak sorunlara karşı daha kırılgan
olmaları ve sektörün yoğun olarak bulunduğu bölgede iklim değişimi etkilerinin ortaya
çıkardığı endişeler rol oynamıştır.
4.6.Türkiye’de, WRF Programında Temel Riskleri Ortaya Koyacak Veri Cinsi
Türkiye’deki mevcut koşullar dikkate alındığında WRF programı kullanılarak ortaya
çıkarılabilecek en önemli risk kategorisinin kurum kuruluş ve şirketlerle ilgili Fiziksel Risk
kategorisi olduğu görülmektedir (Şekil 6) Fiziksel risk kapsamı içinde ise su miktarı ve su
temini riskinin kirlilik ve ekosistemin etkilenmesi risklerinden daha öncelikli olacağı
değerlendirilmektedir.

Şekil 6. WRF Türkiye Uygulaması için öne çıkan riskler
Türkiye’de fiziksel risklerin dışındaki yasal ve kurumsal itibar riskleri Türkiye’nin su
yönetiminde bir geçiş dönemi içinde olması nedeniyle görece olarak daha az öneme sahip
olduğu şeklinde değerlendirilebilir. . Bunun en temel nedeni ise Türkiye’de su yönetiminin
yasal ve kurumsal altyapısının halen oluşturulma sürecinde olması olarak düşünülebilir.
Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında Türkiye’de WRF programındaki riskleri ortaya
koyacak en önemli veriler de fiziksel su miktarı verileri olmaktadır.
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1.INTRODUCTION
South Caucasus region is a globally strategic corner of the world where Russia, Eastern
Europe, the Middle East and Central Asia converge. The region is of high geo-strategic
importance for Russia, Iran, Europe and the United States, not at least due to the presence of
Caspian oil and gas resources and pipelines (Vener 2006). Water management problems are
now emerging as a cross-cutting issue critical to the stability of volatile regional relations and
delicate geopolitical dynamics in the area.
After the Soviet Union’s dissolution, the Kura-Aras Basin became an international river basin
with respect to the South Caucasus states of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. Despite
differences among these countries, they depend greatly on the Kura-Aras Basin. This
dissolution also brought a necessity of new hydro politics relations between riparian Armenia,
Azerbaijan, Georgia, Turkey and Iran.

Deterioration of water quality and decreasing annual water quantity in the Kura-Aras river
basin has significant transboundary consequences in the downstream countries. Therefore,
Trans-boundary water management has been very important for South Caucasus Region.
Because Azerbaijan and Armenia have 70% of their territory lying within trans-boundary
river basins, Azerbaijan depends on more than 50 per cent of water resources originates
outside of their boundaries (Ubiliva2003). Pressing concerns such as flood mitigation,
improvement of water quality, operation of hydraulic infrastructure, and wetlands
conservation, all have trans-boundary dimension. For instance, the Kura and Aras Rivers
provide about half of the drinking water and 60% of the irrigation water in Azerbaijan.
Together with Armenia, Azerbaijan is particularly vulnerable to droughts, since semi-arid and
arid areas are advancing.
About two fifths of the territory of South Caucasus is in trans-boundary river basins. The
Basin countries Azerbaijan, Armenia, Georgia have been in the progress of development.
Therefore, utilization of the water resources with projecting and implementation of the
hydraulic structures on the rivers of Kura, Aras, Samur and irrigation projects will be essential
for the basin countries. But even basin countries development plans need collaboration
between riparian states, it has not been achieved yet.
The confrontations related to the transboundary water resources are conditioned by unequal
distribution and reduction tendency of water, construction of uncoordinated water structures,
irrigation development, lack of confidence, using the water under occupation and water
structures as provocation tools, pollution, long term conflicts between riparian states, weak
cooperation between state regional governmental bodies, as well as between state
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environmental structures and NGO, lack of compatibility of water standards, legal and
institutional differences.
Although South Caucasus states have been independent countries, water allocation system has
been carried out according with the principles stated in USSR era. The distribution of
transboundary Aras and Kur rivers water potential has not been regulated legally yet amongst
five states Turkey, Azerbaijan, Iran, Georgia and Armenia. Lack of multilateral agreement on
what drives the sub basins’ water quantity and quality still constrains consensus on the
benefits of improved and collaborative water management at the regional level.
In fact, several bilateral agreements on joint water resources management exist. Some of them
were made during the time of the Soviet Union. According to UNDP, Armenia and
Azerbaijan consider themselves bound to these treaties. Moreover, Georgia has made bilateral
agreements with Armenia and Azerbaijan in 1997. For most of these agreements, it is not
clear how relevant they are in practice.
Related with international agreements, Azerbaijan signed the UN Convention on the
Protection and Use of Transboundary Water Courses and International Lakes in 1992 and
ratified it in 2000. However, Georgia and Armenia did not sign the convention. 1997 UN
Water convention has not been ratified yet by any countries in the region.

Future projections indicate more extreme weather events and continuing ice and snow melting
in the region. The model does not project changes in river discharge, but the projections on
rainfall happening less regularly but more intensely indicate an increased risk of floods and
droughts.
During the recent years, a marked decline in precipitation has been observed in the Caucasus
countries. In Georgia, the 1998 and 2000 summers were dry causing significant economic
losses in terms of reduced agricultural production in both rain fed and irrigated areas, which
gave rise to food shortage. In 2000, a severe drought affected the northern region of Armenia
causing devastation to subsistence farmers in the mountainous areas who depend on rain fed
irrigation. Droughts are also common in Azerbaijan, particularly in the Kura Aras lowland,
which receives very little precipitation. In these years, the extremely dry summers caused
significant economic losses to agriculture and fishery.
In Caucasus, the main user of water is the agriculture, followed by households and industry
uses. It is significant, that usage of water resources and supply were changed after the breakup of the Soviet Union. In the period of Soviet Union, the losses of water in irrigation and
water supply system were high. Only a small percent of water was reused.
It is important to consider the quality of Surface and Ground waters in the region. The water
quality is one of the main environmental problems with the lack of effective rules and
regulations in the countries as well as multilateral agreements between riparian. Organic and
chemical substances, heavy metals, hazardous chemicals, and oil products are the main
polluters of the basins of Southern Caucasus Rivers.
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Apart from other transboundary rivers Kura-Aras has a high degree of international
importance in terms of both quality and quantity in the region. It covers Georgia, Armenia,
Azerbaijan, Turkey and Iran. Kura –Aras water basin, includes two main rivers, the Kura,
Aras and their tributaries, which covers three countries: Armenia, Azerbaijan, Georgia and
part of Turkey and Iran. The total area of the basin is about 190 000 km². The Kura takes the
source from Northern Turkey and passes through Georgia and flows in Caspian Sea in
Azerbaijan (Ubilava 2003).
The total basin area of the Kura Araks is about 290,000 km2, and approximately 16 million
people live in the basin (Vener 2006).
The total length of Kura river is about 1,515 km long and its main tributary, Aras river length
is about 1,072 km. The basin is rich with biodiversity and wetlands. The rivers are mainly
used for agriculture, domestic, households, industrial, and hydropower generation and
recreation purposes (TACIS 2 2003). Whereas Armenia and Georgia have abundant
underground water reserves, which are used as a major source of drinking water, Azerbaijan
is almost entirely reliant on the Kura river for all types of water uses.
1.1. The transboundary water problems existing in the basin
The problems existing in the basin are related to both quantity and quality of water. Water
shortage is acute for Georgia and Azerbaijan, since rainfall disappears from West to east of
the basin. The average annual precipitation in Central Georgia, where the Kura enters Georgia
from Turkey, is 500 mm but is 200 mm in Azerbaijan, where the river flows into Caspian Sea
(Ubilava 2003).
Similarly, evaporation rates soar from west to east. Drought periods in the Kura basin are very
common. This has seriously affected the economies of Georgia and Azerbaijan. Overall,
despite the efforts to manage river flow the region faces both floods and shortages. Water
quality is lowered by raw municipal and industrial wastewaters and return flow from
agriculture, imposing health, ecological and aesthetic threats.
The Choriki river shared by Turkey and Georgia is also in need of sediment management
measures in the operation of the new Turkish dam are properly implemented to avoid the
erosion problem in Georgia coastline.
Jointly monitor basin's surface water quality project 3 started in late 2002 and formally ended
in December 2009, can be taken as a making progress for the management of trans-boundary
water resources in the region. The project has also been a model of collaboration and
cooperation in other transboundary basins. The project has been served not only collect
valuable data, but also improved collegial professional relationships among the participants.
Efforts made have been limited on trans-boundary issues in the South Caucasus region
because of political tension in the region and lack of regional development goal. The regional

2

Technical Assistance: Commonwealth of Independent States (TACIS) The EU TACIS Joint River Management
Program (JRMP) Funded by the European Union
3

It was a project from the North Atlantic Treaty Organization’s Science for Peace Programme
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conflicts can be regarded as an important obstacle to increased cooperation on water
resources.
Considering this reality, it can be said that making progress for the management of transboundary water resources need certain mutually beneficial steps such as the adoption of
broadly recognized principles, joint venture on some water structure construction, joint
management and incorporation of transboundary water issues in revised legal and institutional
frameworks, institutional design for local context.
It also requires a new hydro policy paradigm, adaptive water management, benefit sharing
approach, focus on scales inside the basin, promoting spillover effects, and a broader regional
vision. Smaller-scale transboundary frameworks, tailored to specific issues, may constitute a
fit-for-purpose approach that helps achieve practical progress in the context of broader basinlevel approaches.
In summary, the transboundary water resource management policy makers in the South
Caucasus region should be aware of that regional specifications make sustainable
transboundary water solution difficult and single country oriented management of water
resources does not solve the problems. It needs an innovative water-politics starting from
smaller scale to broader basin level approach addressing win win, mutually beneficial,
collaborative paradigm and institutional design for local contexts to which international
transboundary law applies.

1.2. The South Caucasus As a Crossroads Region:
With the Soviet Union now just a memory, the EU and the United States are expanding into
Russia’s old sphere of influence: the immediate post-Soviet neighborhood in Eastern Europe,
the Caucasus and Central Asia. At the wake of the Russia-Georgia war last August, the EU
launched the Eastern Partnership — an ambitious outreach effort that many regard as an
attempt to loosen Russian influence in these regions. OSCE, NATO, USAID, TACIS and the
EU have also invested heavily in projects in the South Caucasus.
The South Caucasus also remains vital to Russia – the dominant power in the region in the
last 150 years. Last May, the Kremlin included the resources in the Caspian Sea Basin, where
Azerbaijan is a major player, in a document outlining Russia’s security strategy until 2020.
The country also co-chairs, together with France and U.S.A, OSCE’s Minsk Group that serves
as a deal broker in the Nagorno-Karabakh issue.
The shifting allegiances of the region’s three countries feed the competition for their favors
and resources. While Georgia – an important transit country – has clear pro-Western and –
NATO orientation, Armenia and gas-rich Azerbaijan remain undecided between their
traditional friendly ties with Russia and their ambitions for Euro-Atlantic integration.
“Russia will always be there, no matter how other powers get involved,” said Natalia
Mirimanova — an International Alert consultant and expert on conflict analysis and security
resolution in the South Caucasus.
9

2.WATER AND LAND RESOURCES
2.1. The Kura-Ara(k)s Basin
The Kura-Aras Basin is situated south of the Caucasus Mountains. Its borders are
northeastern Turkey, central and eastern Georgia, and northwestern Iran. It contains almost all
of Azerbaijan and all of Armenia (Figure 1).

Figure 1. Map of South Caucasus with the Kura-Aras basin outlined in solid line (from Vener
2006).
The Kura River originates in northern Turkey, flows through Georgia and Azerbaijan, and
then directly discharges into the Caspian Sea. The Kura River’s total length is about 1515
kilometers and average discharge at its Caspian Sea mouth is about 55km3.
The Aras River originates in Turkey and after 300 km forms part of the international borders
between Armenia and Turkey, for a very short distance between Azerbaijan and Turkey,
between Armenia and Iran, and between Azerbaijan and Iran. The Aras River joins the Kura
River in Azerbaijan. It is about 1072 km. long and has an annual average flow of 21 km3
(TACIS 2003).
10

But Kura and Aras River flow has changed in time. Variation in hydrological flow is caused
by numerous human interventions including direct water abstraction from surface and
groundwater bodies, and increased evaporation due to impoundments, urbanization and
deforestation. This has significant transboundary consequences. At the confluence of the Aras
River the natural annual flow of the Kura River is approximately 32.3 km 3, while the natural
annual flow from the Aras at the same point is 12.3 km3. However, the annual flow of the
Kura River has decreased as 19.6 km3 in 2005, while the annual flow from the Aras at the
same point has also decreased as 9.0 km3. It is calculated that 40 % of the Kura’s natural
runoff and 27 % of the Aras runoff is lost to the Caspian Sea

Figure 2. Average Annual precipitation in the South Caucasus.

Table 1. Watershed area of the Kura and Araks River in each country of the South Caucasus
(TACIS 2003, Vener 2006).
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Table 2. Land use in Kura -Aras Basin (km2). (TACIS 2003, Vener 2006).

Table 3 Kura- Aras Basin average annual water balance (km3) (TACIS 2003, Vener 2006)
Armenia Azerbaijan Georgia
Mean annual rainfall (km3)

18

31

26

(11)

(29)

(13)

Surface water inflow (km3)

1

15

1

Surface water outflow (km3)

(8)

(18)

(12)

Groundwater inflow (km3)

1

3

1

Groundwater outflow (km3)

(1)

(2)

(3)

Evaporation (km3)

Table 1. shows the distribution of watershed area by country. Land use in the region is shown
in Table 2. The water values in Table 3 shows that water resources are not distributed equally
in the South Caucasus. While Georgia has very rich on water resources, Azerbaijan face some
water shortage problems in some regions; furthermore, its ground water is of poor quality. It
obtains 70 per cent of its drinking water from the Kura-Aras Rivers. Armenia has a surface
water shortage but has a large fresh ground water stock that has already been utilized for
drinking purpose (TACIS 2003). Table 3 and Figure 2 shows that the most precipitation and
evaporation occurs in Azerbaijan followed by Georgia and Armenia in that order the figures
shown in parentheses indicate depletion (TACIS 2003).

Water is used for municipal, industrial, agricultural, irrigation, fishery, recreation, and
transportation purposes in the region. But the largest amount of water is used in agriculture
sector, followed by industry and household uses. Table 2 shows that Azerbaijan has the most
arable land followed by Georgia and Armenia. Even though Azerbaijan has the most arable
land, it is the one facing a water deficit.
Azerbaijan withdraws 57.9 percent of its actual renewable water resources, Armenia
withdraws 28.2 percent, whereas Georgia withdraws only 5.2 per cent. However, as a water
resources-rich country Georgia’s withdrawal per capita is 635 m3 while Azerbaijan’s is 2,151
m3, and Armenia’s is 784 withdrawal is disproportionate to water availability among the three
12

countries (Vener 2006). The main rivers have only two reservoirs but the tributaries have
more than 130 major reservoirs. The total capacity of the reservoirs and ponds is almost
13,100 MCM. With respect to storm water and sewage effluent discharges, the Kura-Aras
receives 100 percent of Armenia’s, 60 per cent of Georgia’s, and 50 per cent of Azerbaijan’s.

Figure 3. Kura-Aras River Basin

2.2. Climate Change Effects in the Region
Changes in climatic conditions in the Kura-Aras river basin are likely to be complex and
diverse4. During the last century, a significant area of the territory had seen air temperature
increase by an average of 0.03-0.06 0С per 10 years (TDA 2007).
According to the most probable climatic scenario5, it has been calculated that an increase in
temperature of 0.5-1 0С in the Basin will result in flow reductions even if the level of

4

Possible variations of climate in the region were analyzed on the basis of global climate change scenarios
proposed by the World Meteorological Organization and the results of mathematical modeling of total
atmospheric circulation, from the laboratory of hydrodynamics, Preston University, USA. The evaluation of the
change of river flows has been performed on the basis of statistical analyses of hydrological lines of observation,
as well as by means of mathematical modeling of river flows. (TDA 2007).
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precipitation remains the same. For example, near Tbilisi, flow rates will be reduced by 5-10
% in the Kura River. However, the extreme scenario would see an increase of 2 0С and a 10%
reduction in precipitation has been calculated, resulting in a 50% flow reduction. This would
have a dramatic effect on the environment and socio-economic development in the region and
the implications would be impossible to forecast.
According to study (TDA 2007) ' climate change has to some extent already affected more
sensitive and vulnerable biodiversity and ecosystems in the basin over the last decades.
However, if global warming continues to follow more pessimistic scenarios, then the effect
will be much more dramatic and will have significant impacts on the hydrological regime,
ecosystems, agriculture and the national economies in the basin'

The research carried out on climate change affect in the Kura-Aras river basin countries,
shows that in Azerbaijan temperature is increasing but the annual precipitation rate has
remained unchanged. Consequently, it is presumed that with increased evaporation, river
flows in the Azeri part of the basin are decreasing. In Armenia, there is a reduction of
precipitation which also negatively affects river flow. In the Georgian part of the basin there
has been an observed increase in temperature and a reduction in precipitation (TDA 2007).

It is anticipated that the expected decrease in the precipitation because of climate change will
increase desertification in the semi-arid regions of Azerbaijan. Climate change impact
scenarios show that by 2050, water resources will decrease by 15-20% and desert areas will
increase by 25-30%. (Valieva 2013). It is also expected that the expected increases in glacier
melting in the Caucasus Mountains because of increased temperatures will increase floods.
Both the droughts and the floods that are expected to increase, necessitates the construction of
water storage and flood detention dams in the Aras and Kura rivers and their joint operation
(Valieva 2013). In this regard, Azerbaijan's efforts to seek international support continue, and
a project involving Azerbaijan and Georgia supported by UNECE has been prepared and is
about to be signed. This project aims to work on sustainable water management in two
countries' transboundary river Kura. However, this project is an initial step and more
cooperation will be needed to achieve sustainable water management.

The UNDP/ GEF Project on Reducing Transboundary Degradation in the Kura Aras River
Basin showed that “From a transboundary waters perspective the most immediate
consideration in the region is that less water will be entering across the border from their
upstream neighbors, both as a direct consequence of reduced river flows due to lower
precipitation and higher evaporation and evapotranspiration, and as an indirect consequence
of climate driven increases in water demands of their upstream neighbors. Azerbaijan is the

5

According to existing global climate change scenarios, warming is expected in the basin with the average
annual temperature increasing by the middle of the 21st century by 1.5-2.0 0С compared to the average
temperature of the 20th century. The annual amount of precipitation is expected to slightly decrease.(TDA 2007)
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most dependent downstream riparian, but also both Georgia and Armenia are downstream
riparian areas of other countries. (UNDP/ GEF Project 2013).

3.DAMS AND RIVERS AFFECT TO HYDROPOLİTICS IN THE REGION
3.1. Megri Dam –Armenia
In Armenia, after a short period of energy shortages at the end of 2013, plans have been made
to develop hydroelectric power plants to reduce its dependence on Iran and Russia. Armenia,
which currently has 12 hydroelectric power plants, took action to build the Megri HEPP on
the Aras River under this plan. The Megri dam worth $323 million with an output of 130 MW,
Armenia signed a BOOT investment program with Iran's Tavan AbAraz on
October 15, 2010 (Kavkaza 2012).

However, even though Azerbaijan opposes a very tough duel against the construction of this
dam on the Aras River which forms the border with Armenia. Armenia, which has a problem
in political relations with Azerbaijan due to occupation of the Nagorno-Karabakh, has not
taken this protest very seriously.

The Arpacay Reservoir and the western side of the Aras River are a vital part of Armenia.
However, very difficult topography in this region does not allow the economic development
of these water resources. Armenia, finding very hard financial resources for the care of small
HEPPs in the western part of the country, cannot make an attempt to make a new dam on the
Debed River from Georgia.

The Debed River is a transboundary river between Georgia and Armenia located in the Kura
River basin and has a reservoir of 8340 km2. A total of 708,000 people live in this river basin.
Approximately half of this transboundary river basin is located within the borders of Armenia
and the population living in this region is around 260,000. There is EU projects6 on this river
Problems between Georgia and Armenia on the use of this river's water potential have slowed
Armenia's plans to build a dam on this river.

EU is pushing for the closure of the Metsamor Nuclear Power Plant, which has been operating
since 1970 and has the capacity to cover 40% of Armenia's energy, but has been damaged in

6

"EU Tacis Project: Trans-Boundary River Management Phase II for the Kura River - Armenia,
Georgia, Azerbaijan Draft River Basın Management Plan For Debed River Basin".
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the earthquake of 1988. EU has requested that the power plant be closed until 2016. In this
case, Armenia will have to do more hydropower plants for its energy needs. This means that
the country will develop more of the transboundary water resources, which will lead to
increased tension in the riparian countries.

3.2. Mingechevir Dam –Azerbaijan
The tension and hot clash between Azerbaijan and Armenia is still threatening the water
structures. After the clashes that broke out in the border between the two countries in August
2014, Armenia hinted that it could target the dams by making build up in the border.
Sarsang Reservoir Case

Sarsang Reservoir

Photo: www.wikipedia.org

Sarsang Dam was built in 1976 on the Tartar River, the reservoir, situated within Karabakh,
holds 560 million cubic meters of water. When armed fighting has ceased in 1994 between
Azerbaijan, Armenia over Karabakh, Azerbaijan lost not only territory, but also access to the
560 million m3 Sarsang Reservoir.
Sarsang reservoir, situated within Karabakh, used to provide drinking and irrigation water not
16

only to the remote mountainous region itself, but also to six surrounding regions now
occupied by Armenian and separatist forces. Among them is the mostly Azerbaijanicontrolled region of Tartar, a land of rolling hills situated on the line of contact between
Azerbaijani and Armenian forces.

After the 1994 ceasefire following the Nagorny Karabakh war, Azerbaijan could not longer
use the reservoir. Tartar’s population of roughly 102,000 people, mostly Internally Displaced
Persons (IDPs) from Karabakh and the occupied regions, have no other high-volume source
of water. They lose access to Sarsang’s water during the region’s hot and dry summer, and
regain it in the fall and winter, when de-facto Karabakhi officials open the floodgates without
notice.

3.3. Regional Dispute on Water Use
Locals living along the Tartar River are looking for an immediate, practical solution to the
problem. Over the years, the Tartar regional government has drilled over 400 wells as a
substitute for when reservoir water is not available, but residents claim the well water does
not meet their needs, either. Resolving the Sarsang problem might play a positive role to
cooperate in the region.

The 26 January 2016 resolution issued by the Parliamentary Assembly of the Council of
Europe (PACE) said that more than 20 years of neglect of the key Sarsang reservoir posed “a
danger to the whole border region.” The state of disrepair of the reservoir, which lies inside
Nagorny Karabakh and is controlled by Armenians, could lead to a “major disaster with great
loss of human life and possibly a fresh humanitarian crisis,” PACE said. However, critics in
Armenia and Nagorny Karabakh accused PACE of supporting Azerbaijan’s viewpoint rather
than looking at the situation objectively.
3.3.1. Deliberately deprived of water and danger
In December 2015, Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) rapporteur
Milica Marković of Bosnia-Herzegovina asserted that 'The inhabitants of bordering regions of
Azerbaijan are deliberately deprived of water.' She warned that a lack of regular technical
maintenance for the Sarsang dam means that the reservoir endangers the entire area. A 26
January 2016 resolution issued by PACE called on the Armenian government to stop using
water resources “as a political tool.” It called for an immediate withdrawal of Armenian
armed forces from the surrounding area to allow engineers and hydrologists access to the
reservoir to examine its condition. Both Armenia and the de-facto Karabakh government
which it protects have denounced the resolution as a propaganda ploy and insisted that the
reservoir meets international standards. But the report addressing the Sarsang reservoir issue
is also pointing out very important point stressing “...(Armenia)... is “deliberately” depriving
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border regions of Azerbaijan of water." If this action is true it fits the UN definition of
genocide per Article II, paragraph c7:

Article II
In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to
destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its
physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group
Definition in this article II, paragraph c should be considered by all upstream riparian states in
the World in their own water management policy.
3.4. Regional Hydropolitics
The water management of each country in the region during the USSR depended on the plan
made by Moscow. With the disintegration of the USSR, a water management gap and
transboundary rivers has emerged in this region like in the Central Asian countries. Prior to
1992, these countries which managed water resources with Moscow central planning had no
legal and institutional infrastructure, norms and standards for independent water management.
The regional rivers, formerly polluted rivers only in the U.S.S.R, have emerged as
Transboundary Rivers polluted by other countries after the disintegration of the U.S.S.R.

For example; The Kura-Aras river system is a new transboundary river system that
participates in the world literature with the disintegration of the USSR in 1989. Three
countries using these rivers also have problems in terms of water pollution and water quantity.
In general, Georgia suffers from a problem of water withdrawal, Armenia has insufficient
water management problem, and Azerbaijan has insufficient water problem8. The waters of
the Kura-Aras river system are mainly used for agricultural purposes in Georgia, for
agriculture and industry (mostly nuclear power plant cooling water) in Armenia and for

7

(https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2078/volume-78-I-1021-

English.pdf)
8

Technical Assistance to Commonwealth of Independent States 2003
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drinking and utility water in Azerbaijan. Approximately 80% of the wastes of the countries
are discharged into the Kura-Aras river system9.

As it is shown in Table 3, water resources in the South Caucasus are not evenly distributed in
region's countries. The highest rainfall falls on Azerbaijan, and the river flow from the
country is the highest. While Georgia has more water potential than it needs, Azerbaijan is
experiencing water shortage in terms of quantity and quality. The groundwater is
contaminated. It supplies 70% of drinking water from Kura and Aras which is a
transboundary river system10. Armenia also suffers from surface water problems. However,
the large groundwater resources of this country can be used for drinking and using water.

As mentioned above, work on establishing the legal and institutional infrastructure of water
management in the countries of the region suffering from water shortages started immediately
after 1992, Armenia revised its work in 2002 based on the EU Water Framework Directive.
Georgia and Azerbaijan adopted new water management principles in 1997. In addition,
efforts to establish a water quality monitoring network among the riparian countries in the
region began in 2002.

Even though the countries of the region have shown some positive attitudes towards comanagement of water, much progress has not been made due to political, economic and social
problems since 1992. For this reason, there is no multilateral water management agreement
between the three countries.

With the contribution of EU projects, steps taken in the region's countries on planned,
efficient and sustainable management of the water can be expected to provide a useful
infrastructure for the management of transboundary waters. However, there are some
problems in this region that are difficult to negotiate and to solve. At the beginning of these
problems, the Armenian occupation of Nagorno-Karabakh belonging to Azerbaijan comes.
Another problem area in the region is the Javakethi region of Georgia. This region is located
on the border of Turkey-Georgia and its population is around 100,000. About 90% of this
population is Armenians. For this reason, Javakheti is generally regarded as a region prone to
separation. This region is more integrated with Armenia than Georgia and has local autonomy
demands.

9

United Nations Economic Committee for Europe 2003

10

Technical Assistance to Commonwealth of Independent States 2003
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In light of the conflict between Armenia and Azerbaijan, any transboundary problem between
the two states becomes politicized. Azerbaijan’s grievances towards Armenia mainly center
on pollution and reduction in stream flow. In 2011, the government of Azerbaijan went as far
as accusing Armenia of deliberately polluting the rivers that rise in the Armenian territory and
flow into Azerbaijan.

Recognizing the scale of the problem, improving the management of water resources and
reducing degradation of the basin have been on Azerbaijan’s agenda for some time.
Azerbaijan’s government has been reaching out to the international community for help with
enhancing local capacity and regional cooperation (Valieva 2013).

Certain successes have been achieved already. Azerbaijan and Georgia, aided by UNECE, are
in preparations to sign an important interstate agreement. A first of its kind in the region, the
agreement aims to govern usage of the Kura River water resources through trans-boundary
cooperation. But more work is needed to reach a sustainable solution (Valieva 2013).

3.5. Water Pollution in the Region
Water pollution is a contributing factor in the deterioration of the environment, and increased
pressure on an already overburdened ecosystem. Chemical substances of anthropogenic origin
enter the trans-boundary basin of the Kura River from various surface springs. Having
become constant components of the water, polluting substances pose a real threat to the
region’s ecosystem. Since the basin contains high population density, the health of millions
living in the region is in danger by way of exposure to water-borne diseases (Valieva 2013).

The vast majority of the population in the three countries is still employed in the agricultural
sector. With irrigated agriculture, being the dominant user of water resources in the South
Caucasus, fertilizer and pesticides tend to be the main sources of pollution of surface water
with organic compounds of nitrogen and phosphorus. The largest negative impact is observed
during snowmelt in early spring, when nitrates and phosphates used the previous fall are
washed out of the soil. Excess nitrogen and phosphorus in surface waters cause excess algae
growth and health problems in both humans and livestock. Furthermore, irrigation must be
matched by drainage to protect soil structure. However, inadequate drainage collector systems
degrade river quality, leading to an increase in soil salinization.
Much of the region’s municipal and industrial wastewater as well as agricultural run-off flow
directly into the basin’s surface waters. The region is lacking in the infrastructure necessary
for the establishment of basic sanitary and hygienic conditions in the water. Sewage systems
only cover part of the region’s territory – mostly major cities, with sewage systems in rural
areas rarely in place. The majority of the water treatment facilities were built 20-30 years ago
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and are currently obsolete, or in poor condition, due to improper maintenance. Only a few
treatment facilities are functioning.

Generally, industrial and household wastes are released into the same sewage systems. Heavy
metals enter the basin waters from extractive, metallurgical and chemical enterprises as a
result of the flooding of contaminated industrial territories located along the banks during
overflow of rivers (Valieva 2013).

Figure 4. Kura-Aras River Basin
3.6. Variation and Reduction of Hydrological Flow

The hydrological regime in the Kura-Aras river basin (Fig.4) is influenced by a complex of
natural and anthropogenic factors. The natural fluctuations of river flow due to climatic
variables such as precipitation and temperature has been observed in the basin. Variation in
hydrological flow is caused by water abstraction from surface and groundwater bodies, and
increased evaporation due to impoundments, urbanization and deforestation (TDA 2007).
This has significant transboundary consequences. At the confluence of the Aras River the
natural annual discharge of the Kura River is approximately 32,3 km3, while the natural
discharge from the Aras at the same point is 12,3 km3. The discharge of the Kura River is
about 19,6 km3, while the discharge from the Aras at the same point is 9.0 km3 in 2005. It is
calculated that 40 % of the Kura’s natural runoff and 27 % of the Aras runoff is lost to the
Caspian Sea (SIDA Technical Analysis, 2005).
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In fact, it should be noted that severe water deficit has not occurred in the basin to date and
consequently shortages of water have not presented any serious threats to the population.
However, population growth and rapid economic development in the basin countries will
impose increased pressure on surface and groundwater resources (TDA 2007).
For instance; water shortage problems in the agriculture sector have already taken place in
Georgia during the last decades although principally as a result of the deterioration of the
existing irrigation supply network. Large areas of agriculture lands have not received
irrigation water for many years leading to a decline in production and increased poverty levels
in rural areas.
A similar trend has occurred in Armenia. Water shortage problems in Azerbaijan have
resulted in insufficient levels of water for water intensive crops: often they are irrigated only
twice instead of 6-7 times (TDA 2007).

Water resources are most limited in Azerbaijan, which compared to Georgia has
approximately 8 times less water measured in terms of both per km square and per person
(TDA 2007). As a result, the country is considered to be a region with a limited water supply
(SIDA Technical Analysis, 2005). The most arid areas are in the Aras sub basin, where more
than half of the whole basin population lives. The Kura-Aras plain in Azerbaijan is also very
arid and Azerbaijan’s dependence on surface water resources from this is high (TDA 2007)
making upstream water abstraction in the Aras sub-basin a very sensitive issue from a
transboundary perspective.

4.BI-LATERAL WATER AGREEMENTS IN THE BASIN
• The convention of 1927 between the U.S.S.R. and Turkey on the Regulation of the Use of
trans-boundary Waters (50/50 between the parties) (Taslakyan 2014).

• The convention between the U.S.S.R. and Turkey on the Utilization of Trans-Boundary
Streams signed on April 8, 1927, included several provisions for the protection of water
quality. (Taslakyan 2014).

• The agreement of 1957 between the U.S.S.R. and Iran on Establishing the Regime on the
Soviet-Iran Border and the Procedure of Settlement of Boundary Disputes and Incidents.
Under this agreement, the parties would take the responsibility to preserve the boundary
waters in due condition of purity, protect the resources against pollution and exchange
information on a regular basis. (Taslakyan 2014).
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• The agreement of 1957 between Iran and the USSR on the Joint Utilization of TransBoundary Waters of the Rivers Aras and Artak for Irrigation and Power Generation purposes.
Under this agreement, the waters and energy resources of the rivers Aras and Artak were
shared 50/50 between the parties (Taslakyan 2014).

• Agreement between the Republic of Azerbaijan and Georgia on cooperation in the field of
protection and sustainable use of water resources of the Kura River Basin, the UNECE
Bilateral agreement (Taslakyan 2014).

• Interstate Commission of Armenia and Turkey on the Use of Akhuryan Water Reservoir
(Taslakyan 2014).
• Armenia-Georgia Agreement on Cooperation in the Sphere of Environmental Protection and
Natural Resources, signed on May 3, 1997 in Yerevan and came into force on November 30,
1999(Taslakyan 2014).
4.1. Water Conventions
This section describes some of the major legal instruments for water allocation in
international settings. Certain notions of sharing extend from human interactions to those
between nations in the international arena. When a watercourse covers more than one nation
and the resource has been developed and use of it is growing, then problems of defining
entitlements to use appear. Within one nation, these issues can be controlled by the definition
of water rights and institutions devised to equitably develop and use the resource. However,
in the international setting, the notion of property rights does not hold between countries and
institutions of law are enforced by agreement between countries, not by an overarching
authority. When it comes to water resources, several attempts have been made to develop
general rules of international law that guide the civilized sharing of water in transboundary
settings. The principles generally hinge on the notions of equality, reasonableness, and
avoidance of harming one’s neighbors. In addition, the rules call for the prevention of
conflicts through information sharing, notification and consultation with of basin riparians1
over proposed works. These rules have developed under the auspices of the United Nations
and they are embodied in three documents:
•
•
•

Helsinki Rules on the Uses of the Water of International Rivers, International Law
Association (ILA, 1966)
Helsinki Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and
International Lakes (UN-ECE, 1992)
UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses (UN,
1997)

The Helsinki Rules and the UN Convention are intended to be framework documents
providing guidance for the construction of more specific multilateral agreements governing
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particular transboundary situations (the SADC Water Protocol and the Mekong Basin
Convention are good examples of this).

The Helsinki Convention is an example of using these principles for the basis of a regional
convention (e.g., the European Union Water Framework Directive). Below we consider many
of the elements of these conventions.

4.2. International Water Allocation Rules
The allocation of water in transboundary watercourses is generally based on equitable
apportionment with existing uses receiving higher priority. General international allocation
rules or principles establish a framework for multipurpose river basin development and use
pursuant to more detailed and site specific international agreements. The main allocation rules
were spelled out in the International Law Association “Helsinki Rules” of 1966 and later
codified in the UN General Assembly Convention of 1997.
Helsinki Rules (1966): Each basin State is entitled, within its territory, to a reasonable and
equitable share in the beneficial uses of the waters of an international drainage basin (Article
IV). What is a reasonable and equitable share within the meaning of Article IV is to be
determined in light of “relevant factors” in each particular case (Article V.I.). Relevant
factors to be considered include, but are not limited to (Article V.II.):

1. The geography of the basin, including in particular the extent of the drainage area in the
territory of each basin State;
2. The hydrology of the basin, including in particular the contribution of water by each basin
State;
3. The climate affecting the basin;
4. The past utilization of the waters of the basin, including existing utilization;
5. The economic and social needs of each basin State;
6. The population dependent on the waters of the basin in each basin State;
7. The comparative costs of alternative means of satisfying the economic and social needs of
each basin State;
8. The availability of other resources;
9. The avoidance of unnecessary waste in the utilization of waters of the basin;
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10. The practicability of compensation to one or more of the co-basin States as a means of
adjusting conflicts among uses; and
11. The degree to which the needs of a basin State may be satisfied, without causing
substantial injury to a co-basin State.
The weight to be given to each factor is to be determined by its importance in comparison
with that of other relevant factors. In determining what is a reasonable and equitable share, all
relevant factors are to be considered together and a conclusion reached on the basis of the
whole (Article V.III.). A use or category of uses is not entitled to any inherent preference
over any other use or category of uses (Article VI).

UN Convention on Non-navigational Use of International Watercourses (1997): A river
basin is defined from the Helsinki Rules. Riparian nations have a right to participate in the
"optimal utilization” of the watercourse in an “equitable and reasonable manner” and a duty to
cooperate in the protection and development of the resources. The cooperation includes
obligations of information sharing, notification and consultation between the riparian nations.
The 11 Helsinki Rules factors are combined to form 7 and the principle of no appreciable
harm is invoked to protect downstream riparian. Below is an abbreviated presentation of
some of the more important aspects of the Convention.
•

Article 5. Equitable and reasonable utilization and participation: Watercourse
States shall in their respective territories utilize an international watercourse in an
equitable and reasonable manner. In particular, an international watercourse shall be
used and developed by watercourse States with a view to attaining optimal and
sustainable utilization thereof and benefits there from, taking into account the interests
of the watercourse States concerned, consistent with adequate protection of the
watercourse. Watercourse States shall participate in the use, development and
protection of an international watercourse in an equitable and reasonable manner. Such
participation includes both the right to utilize the watercourse and the duty to
cooperate in the protection and development thereof.

•

Article 6. Factors relevant to equitable and reasonable utilization: Utilization of
an international watercourse in an equitable and reasonable manner within the
meaning of article 5 requires taking into account all relevant factors and
circumstances, including:

a. Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of a natural
character;
b. The social and economic needs of the watercourse States concerned;
c. The population dependent on the watercourse in each watercourse State;
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d. The effects of the use or uses of the watercourses in one watercourse State on other
watercourse States;
e. Existing and potential uses of the watercourse;
f. Conservation, protection, development and economy of use of the water resources of the
watercourse and the costs of measures taken to that effect;
g. The availability of alternatives, of comparable value, to a particular planned or existing use.
•

•

•

•

•

•

Article 7. Obligation not to cause significant harm: Watercourse States shall, in
utilizing an international watercourse in their territories, take all appropriate measures
to prevent the causing of significant harm to other watercourse States. Where
significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, the States whose
use causes such harm shall, in the absence of agreement to such use, take all
appropriate measures, having due regard for the provisions of articles 5 and 6, in
consultation with the affected State, to eliminate or mitigate such harm and, where
appropriate, to discuss compensation.
Article 9. Regular exchange of data and information: Watercourse States shall on a
regular basis exchange readily available data and information on the condition of the
watercourse
Article 10. Relationship between different kinds of uses: No use of an international
watercourse enjoys inherent priority over other uses; with special regard being given
to the requirements of vital human needs.
Article 11. Information concerning planned measures: Watercourse States shall
exchange information and consult each other and, if necessary, negotiate on the
possible effects of planned measures on the condition of an international watercourse.
Article 12. Notification concerning planned measures with possible adverse
effects: Before a watercourse State implements or permits the implementation of
planned measures which may have a significant adverse effect upon other watercourse
States; it shall provide those States with timely notification thereof.
Article 20. Protection and preservation of ecosystems: Watercourse States shall,
individually and, where appropriate, jointly, protect and preserve the ecosystems of
international watercourses.

4.3. International Water Rules and Water Rights
Three of the main theories of international water rights that govern water distribution
practices around the world are as follows (Shiva 2002):
•
•
•

Territorial sovereignty theory
The natural water flow or absolute integrity theory
The equitable apportionment theory
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The territorial sovereignty theory is also known as the Harmon Doctrine11, which maintains
that riparian states have exclusive (sovereign) rights over waters flowing through their
territory. This justifies any type of water use by the state, irregardless of the downstream
impacts. Originating in the US, this law has been rescinded in favour of more neighbourfriendly laws but Turkey has chosen to invoke it as part of their cause.

The natural water flow theory refers to territorial integrity of watercourses, stating that a river
is a natural part of the territory of a riparian state and that the state is entitled to the natural
flow of the river, unhampered by upstream riparians. This theory is closely linked to the
notion of historic rights or established user rights (Shapland 1997).

The concept of equitable apportionment is more recent and has its roots in the arena of
international law relating to international watercourses. The term “international watercourse”
was adopted by the UN International Law Commission and is part of the formulation of the
Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses (the UN/ILC Law) that apply to
waters which are situated in different states.
Although first presented in 1959 it was not presented for ratification until 1997. In the interim,
the most widely used law for use of International Rivers was drawn up in Helsinki in 1966.
The Helsinki Law gave rights to existing uses of water on shared water resources and is based
largely on the principle of equitable utilization. It promoted the equitable distribution of uses
and does not give any particular use a priority over the other.
4.4. Basin Countries Interest to International Agreements
Kura-Aras Basin Countries have signed several international agreements concerning
Environment protection (Table 4) and convention on Transboundary Rivers (Table 5).
As shown in Table 4. and Table 5, among the basin countries Azerbaijan is the most sensitive
country to international agreement. Table 4 also shows that Azerbaijan is the only country that
has already ratified all International Conventions among the riparians.

11

The theory is named after J. Harmon, US Attorney General who used it in 1895 to settle a dispute with Mexico
other water disputes with Canada, p.100
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Table 4. International Environmental Agreements, which the Kura-Aras Basin Countries are
Party to (TDA 2007).
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Table 5. International Conventions which the basin countries are party to

All this indicates that among the basin countries Azerbaijan is more sensitive and ready to
cooperate on the base of all international rules and regulation in the basin.

5.INTERNATIONAL LAW AND TRANSBOUNDARY WATER GOVERNANCE
It is estimated that international river basins that include political boundaries of two or more
countries cover 45.3 percent of the Earth’s land surface, host about 40 percent of the world’s
population, and account for approximately 60 percent of global river flow (WWI 2005). In
total, there are 263 transboundary basins which include the territory of 145 states (Akech
2009). Major rivers, such as the Amazon, Nile, Rhine and Mekong, involve five or more
countries. These shared watercourses can give rise to significant bilateral or multilateral
disputes. The geography of transboundary water resources also presents a challenge of
governance, given the prevalence of national approaches to water management. Further, the
hydrologic relationships between groundwater and surface rivers and lakes have become
better understood, leading to calls for international law to extend to connected groundwater
systems. Groundwater makes up 97% of the Earth's fresh water resources, excluding the
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resources locked in polar ice (Mechlem 2008). Globally, it provides about 50% of the current
potable water supplies. It also delivers approximately40% of water used by industry and
between 20-30% of the water used in irrigated agriculture. Groundwater ensures the baseflow
of rivers and lakes, keeps springs flowing, vegetation growing, and wetlands wet (Mechlem
2008).

The Articles on Law of Transboundary Aquifers were adopted by the International Law Commission
at its sixtieth session, in 2008. The number of transboundary aquifers is estimated to be more

than 270 transboundary river basins.
Typically, international law has primarily been concerned with the ‘development and optimal
use’ of watercourses, and it is only in recent times that ‘the ecological services provided by
water and the resulting importance of conserving and protecting water quality have become
important concerns’ of the international law of watercourses. Accordingly, the incorporation
of the environmental dimension in international instruments dealing with water should
therefore be seen as a work in progress.
A rich body of customary law has developed in response to conflicts over the use of shared
watercourses. These principles of customary law are now expressed in the international
instruments on transboundary water resources. These are the United Nations Framework
Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses of 1997
(the International Watercourses Convention) and the International Law Commission Draft
Articles on the Law of Transboundary Aquifers. It should be noted that the first 1997
convention has only entered into force in 2014.
The International Watercourses Convention is a framework convention rather than a treaty
establishing firm rules for the conduct of states party to the agreement. It thus envisages that
watercourse States will, in their agreements governing shared watercourses, apply and adapt
its provisions to suit their unique needs12.
It establishes a number of key principles to which such agreements ought to adhere. The first
principle is that watercourse States shall ‘utilize an international watercourse in an equitable
and reasonable manner 13 .’ Second, watercourse States are obliged to ‘take all appropriate
measures to prevent the causing of significant harm to other watercourse states’ and where
significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, ‘to take all appropriate
measures… to eliminate or mitigate such harm and, where appropriate, to discuss the question
of compensation 14 . ’Third, it mandates watercourse States to ‘cooperate on the basis of
sovereign equality, territorial integrity, mutual benefit and good faith in order to attain optimal

12

International Watercourses Convention, Article 3.3

Id, Article 5.1. In determining what amounts to “equitable and reasonable utilization” watercourse states are
required to take into account a number of factors enumerated in Article 6, and which are to be considered
together.
13

14

11 Id, Article 7.
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utilization and adequate protection of an international watercourse 15 .’ The Watercourses
Convention therefore sees cooperation in good faith as being critical to the implementation of
the arguably conflicting principles of equitable utilization and prevention of significant
harm(Beyene&Wadley2004). Among other things, cooperation is to be achieved by
establishing ‘joint mechanisms or commissions,’ ‘in order to attain optimal utilization and
adequate protection of an international watercourse16.’ Fourth, watercourse States are required
to exchange information on the condition on the watercourse on a regular basis17. The fifth
principle is that a watercourse State seeking to implement or permit the implementation of
‘planned measures which may have a significant adverse effect upon other watercourse states’
is obliged to provide the latter with ‘timely notification18.’
Another important feature of the Convention is that it requires watercourse States to
‘individually and, where appropriate, jointly, protect and preserve the ecosystems of
international watercourses19.’ The Convention therefore places particular emphasis on the
protection and preservation of ecosystems.
The ILC Draft Articles on the Law of Transboundary Aquifers seek to provide for the
protection and management of groundwater resources, which have been neglected as a subject
of international law, despite their social, economic, environmental, and strategic importance.
In terms of scope, the Draft Articles apply to
(a) the utilization of transboundary aquifers;
(b) other activities that have or are likely to have an impact upon those aquifers; and
(c) measures for the protection, preservation, and management of transboundary aquifers
(Article 1).
Compared to the UN Watercourses Convention, Article 1(b) is new because the ILC
recognized the need to protect aquifers against harm resulting, for example, from fertilizer or
pesticide use or industry discharges in aquifer recharge zones.
In many respects, the Draft Articles are similar to the UN Watercourses Convention and
enshrine the fundamental principles of customary international law on water resources,
namely the principle of equitable and reasonable utilization (Article 4), the obligation not to
cause significant harm (Article 6), and the obligation to cooperate, which requires states to
establish joint mechanisms for cooperation (Article 7).

15

Watercourses Convention, Art.8(1).

16

Id, Article 8

17

Id, Article 9

18

Id, Article 12.

19

Ibid, Article 20.
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These foregoing international instruments are reinforced by various regional agreements and
initiatives, including the United Nations Economic Commission for Europe’s Convention on
the Protection and Use of Transboundary Watercourses (the UNECE Convention), the Draft
Agreement on the Nile River Basin Cooperative Framework, the Southern African
Development Cooperation (SADC) Protocol on Shared Watercourse Systems are good
examples, the Amazon Cooperation Treaty, and the Agreement on the Cooperation for the
Sustainable Development of the Mekong River Basin.
In practice, a key challenge will relate to the application of these two instruments in view of
the hydrological interlinkages between aquifers and surface waters and ecosystems.
5.1. Trends in the Transboundary Water Governance
To what extent are the foregoing principles of international law implemented in practice?
Perhaps the most effective means by which states sharing transboundary water resources can
ensure compliance with the principles is through negotiating bilateral or multilateral
agreements that establish appropriate institutional structures for the joint management of such
resources, including mechanisms for the settlement of disputes. Such agreements therefore
appear to be the most suitable devise for cooperation in the governance of transboundary
water resources.
Nevertheless, the basins where such formal agreements exist are still in the minority, with
formal management institutions established in only 117 of the 263 basins (Brochmann &
Gleditsch 2006). Further, such formal agreements often contain vague formulations, with
critical issues such as water allocations being left unsettled, while enforcement mechanisms
are usually lacking20.
Effective cooperation in the governance of transboundary water resources requires the
establishment of basin institutions, such as river basin organizations. In practice, however,
there is a ‘large gap between rhetoric and action, not only at the political level in terms of
willingness to cooperate, but also at the practical level of establishing the proper data and
information base and the analytical tools needed for meaningful cooperation21.’
5.2. International water law in general
Historically, we see that upstream and downstream riparians have advocated extreme and selfinterested theories:
Upstream riparians have promoted the theory of absolute territorial sovereignty: that any state
may use any watercourse within its borders as necessary, without regard to downstream
riparian.

20

Ibid.

21

Global Water Partnership, Integrated Water Resources Management, supra note __ at 45.
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Downstream riparians have claimed absolute territorial integrity, that is, the exclusive right to
the natural, uninterrupted flow of the river from the territory of upstream riparians.
However, neither theory has received much support from legal writers or international
tribunals, who tend to prefer the principle of equitable utilization.
The principle of equitable utilization is grounded in the doctrine of limited territorial
sovereignty and integrity within a given river basin. Under this principle, a basin state's
sovereign rights to the waters of international rivers within or adjoining its territory are
limited by the corresponding sovereign rights of other basin riparians. A state may thus utilize
the water to the extent that this use does not interfere with the reasonable utilization of other
basin states.
Efforts to codify international law concerning watercourses date to the beginning of this
century, but the most important efforts are recent: The International Law Association's (ILA)
1966 Helsinki Rules and the United Nations' 1997 Convention on the Law of the NonNavigational Uses of International Watercourses (hereafter, the Helsinki Rules and the UN
Watercourse Convention). The ILA, a non-governmental scholarly organization, adopted the
Helsinki Rules in 1966 (ILA 1967). Delegates to this meeting proposed that international
waters have to be shared equitably and reasonably. In 1970, the United Nations General
Assembly gave the International Law Commission (ILC) the task of codifying and developing
the law regarding "non-navigational use of international watercourses" (Resolution 2669; ILC
1994). The ILC's work ultimately resulted in the UN Watercourse Convention, opened for
signature in 1997 (UN, 1997).
Like the Helsinki Rules, the UN Watercourse Convention provides for the equitable and
reasonable utilization of international watercourses. Both sets of rules list factors for
determining what is reasonable and equitable, including: geography, hydrology, climate, past
and present utilization, economic and social needs of the riparians, population, costs of
alternative measures, other resources, practicability of compensation in instance of dispute,
and how the needs of one riparian may be fulfilled without substantial injury to another
riparian (Kaya 1997).
The Helsinki Rules, although widely accepted and broad in their scope, are not binding: the
ILA has no lawmaking power. The ILC, a study commission created under the auspices of the
United Nations, also has no lawmaking power; however, the provisions of the UN
Watercourse Convention are binding upon ratifying countries and, to the extent that they
represent customary international law, other states.
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6.TRANSBOUNDARY RIVER BASIN CONFLICT SOLUTION WITHIN THE
FRAMEWORK OF INTERNATIONAL LAW

When we look at the law arrangements on transboundary water cooperation we can see that
they are providing an international legal framework foundation for facilitating effective
transboundary water cooperation.
There is a misperception that international law fails in its implementation of agreed
international agreements and customary norms. But there is some other evidence to the
contrary–the rule of law is a critical foundation for facilitating effective transboundary water
cooperation in a many ways (Wouters 2013).
In fact, the international law framework is not a golden key to be used to open every door has
already been locked by transboundary conflicts.
It provides the legal framework of substantive and procedural rules, and mechanisms for
dispute avoidance and settlement that enable operational implementation of the ‘rules of the
game’.
International water law22 provides a platform for identifying and integrating the relevant legal,
scientiﬁc, and policy issues and aspects pertaining to the utilization of transboundary
watercourses.
As it is always indicated, it is only a framework includes an international approach “that
naturally doesn’t take into account regional and local circumstances and and other relevant
factors. That means that implementation of this international law on a seriously disputed area
requires extra efforts23.
Although the numerous agreements concluded in some basins, they suffer from inadequate
implementation. States have also concluded a large number of water-related agreements for
sharing the same river or lake, or their drainage basins. But challenges remain24.
22

At anoperational level,international law offers arange of tools and mechanisms for implementation through
concrete rules containing speciﬁc rights and duties as well as procedures that can be invoked in managing
transboundary watercourses or resolving interstate conﬂicts (Wouters 2013).
23

Surface and groundwater donot respect political boundaries.This means that states must cooperate to manag
ewater.(GWP Strategy 2009-2013)
24

As UNESCAP observed–“ambiguous water rights and allocation of increasingly scarce water resources has
emerged as the principal cause of water conﬂicts…and the most important challenge lies in balancing the
different uses of water and inmanaging their economic, social, and environmental impact.” Report of the
Economic
and
Social
Commission
for
Asia
and
the
Paciﬁc,Sixth
Session,UN
Doc,E/ESCAP/MCED(6)/5,para27,9.http://www.unescap.org/esd/mced6/documents/Documents/
MCED6_14E.pdf
In this context the role of the rule of law in managing transboundary water conﬂicts and building international
cooperation deserves a closer look.
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The 2011 Bonn Conference explored the water, energy and food nexus, and with a series of
recommendations (The Bonn 2011) urging governments to “adopt a basin-wide perspective
reﬂecting the principles of integrated water resources management”. For transboundary river
basins, it recommended that States should look to incorporating beneﬁt sharing in water
sharing25.
This is also consistent with regional State practice. The Mekong Rio Message says that
“transboundary cooperation can enhance a broader set of beneﬁts and opportunities than
individual country approaches26”
The ‘traditional’ international water law framework, which focuses primarily on useallocation, covers some core elements relevant to water use in its broadest sense. However,
new issues emerge, which challenge the established legal order such as human rights and
rights to water, the water/energy/food nexus, trade in water, land-grabs and so forth (Wouters
2013).
These may require innovative approaches reﬂected in relevant multilateral arrangements, in
ways that facilitate effective inter-State cooperation. In this regard, a more coherent readacross relevant multilateral treaties as they relate to transboundary water resources
management important.
The case studies carried out by Wouters (2013) on–the Zambezi, Niger, Mekong, Danube and
Drin– showed that 'the cooperative efforts aimed at jointly managing transboundary
watercourses was crystallized in legally binding arrangements, often linked with other
supporting instruments and backed up by institutional mechanisms'.

25

This is the approach promoted and facilitated under the UNWC. Bonn 2011Nexus Conference,Draft Policy
Recommendations,Chapter4:Taking
action:
scope,rolesandresponsibilities.http://www.water-energyfood.org/en/conference/policy_ recommendations/ch4.html

Some of the key messages included,“Water,food and energy are key strategic resources for the
individual riparian countries that adopt policies and make decisions at the national level.This may on
the one hand create barriers to cooperation,but on the other hand a nexus approach can contribute to
regional stability if countries can agree to cooperate”,and,“In addressing the nexus it is recognized that
water management needs to respect the basin and aquifer as the basic unit,from the smallest catchment
to the major transboundary basins.Hence the opportunities and trade-off softhe nexus need to be
addressed at the basin level,and transboundary river basin and aquifer management entities should be
empowered to play their role in inﬂuencing national decisions. ”See Mekong 2Rio:International
Conference onTransboundary River Basin Management 1-3 May 2012 ,Phuket,Thailand.
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More research is needed to explore how international law might facilitate transboundary water
cooperation.Speciﬁcally,it is needed to examine how the current patch work of legal regimes
might be made more coherent and ﬁt for purpose to address contemporary issues such as new
security paradigm, environmental concerns, climate change, advancing the human right to
water,and addressing the legal issues relating to burgeoning ‘land-grabs’ as wealthy nations
seek to ensure their future food security.
The transboundary river basin countries water diplomacy also needs to be improved. It also
needs an innovative approach to consider mutually beneficial interest of the riparian states at
the base of regional development approach.
Although there is a need to improve the coherence and consistency of the rules of law that
apply to transboundary water resources development and management at the international,
regional and national levels, the existing international law provide a useful framework to
improve cooperation.
Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses adopted
by the General Assembly of the United Nations on 21 May 1997 has been into Force in 2014
haven't been ratified by Azerbaijan, Armenia and Georgia. Even if it shows that riparian
states are not close to cooperate on the basis of a general framework convention, the region is
not away from accepting international rules and regulations as shown in Table 4 and Table 5.
Because of the Kura Aras Basin countries are party to most of the International Conventions
which can facilitate to acting together to protect the environment and not to give any
significant harm to riparian concerning transboundary water quality and quantity.
All circumstances given above shows that if riparian states in the region have a political will
there is a legal platform to avoid rising tension concerning transboundary water management.
Transboundary river basin conflict solution in the region within the framework of
international law is very much depend on political will of the riparian states to implement
supporting instruments and institutional mechanisms. This has already been started with the
implementation of the real-time monitoring of water quality and quantity system. This can
continue with second step forward to be sensitive and not to give significant harm concerning
released transboundary water quality and quantity to downstream countries under the control
of an internationally supported Institutional Mechanism.

6.1. International water law in the Kura-Aras Basin Case
One of the main points highlighted by the UN Watercourse Convention is the optimal and
beneficial uses of watercourses (Article 5). Water allocation agreements, while certainly of
central importance, are not the only tools for ensuring such optimal use. Conservation is
another important component of water basin management schemes. Therefore, all of the ArasKura basin riparians should take serious measures to conserve water immediately. First, they
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should implement modern irrigation methods. Another important tool for maximizing the
potential for equitable utilization measure is the treatment and reuse of wastewater.
In addition, more emphasis should be given to the selection of suitable crops, such as those
that require less water to grow or that tolerate more saline water. Land that is more fertile
should be given priority for irrigation, and less fertile land should be allocated to crops that
can be dry-farmed or to other uses entirely. All of these activities should be supported by
various activities undertaken to promote public awareness of the problems involved and their
potential solutions.
Article 3 of the UN Watercourse Convention encourages riparian states to conclude
watercourse agreements that will apply the principle of equitable and reasonable utilization to
a particular international watercourse. To determine the equitable and reasonable share of
each party, all parties can cooperate on joint basin-wide studies to collect data and inventory
land and water resources. Under the Helsinki Rules and the UN Watercourse Convention,
such an agreement should include a specific duty to provide prior notification of any planned
work. The establishment of a joint watercourse institution to receive relevant information and
evaluate the possible harmful effects of unilateral water development projects would facilitate
the implementation of the agreement (Caponera 1996).
7.EVALUATION AND CONCLUSIONS
Caucasia; throughout history, has become an important point of intersection between
continents and cultures as well as creating trade and migration routes. The Caucasus, which
forms a bridge between East and West and is the most sensitive region of Eurasian geography,
attracts the attention of the entire world from the political and economic fronts.

The Caucasus is a geographical area where security issues arise due to the conflicts arising
from the ethnic religious differences and political border disputes, the displaced refugees
(such as Nagorno Karabakh Azerbaijani, Ahiska Turks), international terrorism (especially
terrorist incidents in Chechnya and Dagestan, North Ossetia), the efforts of power centers to
change the status quo with the aim of penetrating the region, rich energy resources and lines,
economic and political imbalances.

The Caucasus, which will not lose its geopolitical and geostrategic significance today and
tomorrow, as it has been in the past, is always subject to uncertainty and instability because of
power struggles on it as a consequence of its internal dynamics.

In fact, strategically the gateway to Central Asia is Georgia, which is a bridge between East
and West. At the same time, the territorial integrity of Georgia where energy lines are
transported from Central Asia and the Caspian Basin to Turkey is important for Turkey. The
fact that Georgia is the coast of the Black Sea and Azerbaijan's Caspian Sea increases the
geopolitical, strategic and geo-economic significance of these two countries.
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The fact that the Caucasus is in a position to become a stage for great struggles, increasing
conflicts of interest in the coming period and the difficulties of the countries in the region
increase the global accounts which can be done through the water problems in this region.

After the disintegration of the USSR, the Kura-Aras river that the greatest river of the South
Caucasus, suddenly began to carry the transboundary river characteristic between Armenia,
Azerbaijan and Georgia. There is currently no multilateral water use agreement between the
three countries on this river, and after countries' independence a small-scale water quality
monitoring network has been established with support from international projects. No
international watershed management organization has been formed in this basin. For reasons
explained at the beginning of the article, the security and stability of the countries of the
region are very important for the West countries. For this reason, both the EU and NATO
support water management in order to promote technical cooperation and to prevent potential
problems in the region. In this context, a project for real-time monitoring of water quality and
quantity in Transboundary Rivers in three countries has been implemented by NATO support.
The data obtained from the project, which started in 2002 and completed in 2009 and cost 1.2
million euros, is published monthly on a web page of Azerbaijan.

The first step in any water resource planning is effective monitoring of water usage in the
basins. Some technical-level work has already been undertaken through the NATO-OSCE
South Caucasus River Monitoring Project, which ended in 2009. Such programs provide
access to reliable quality data both locally and regionally. The information exchange has the
power to strengthen cooperation by contributing to mutual trust, joint assessment, and policymaking. The data gathered could eventually be used for a creation of a basin treaty.
Additionally, knowledge sharing and increased cooperation lower the risk of conflict and may
later diffuse to upper levels of governments (Valieva 2013).

This measurement and observation network in the region has provided a very important
technical support for water management cooperation and has become a very important
starting point for developing a dynamic water management model between the three
countries. This model can also make a significant contribution to the technical infrastructure
of a water management agreement in the basin. However, this initiative should be supported
by observations of ecosystem water needs and groundwater.
Transboundary Water Issues
The transboundary water negotiation process inevitably requires time, patience, and a
willingness to shift perception towards viewing water as a naturally shared resource.
Consequently, the emerging theory of a “community of interests” in sharing international
watercourses is receiving increasing attention in negotiations.
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The attitude of riparian countries is prone to be influenced by the desire to maintain national
sovereignty as countries attempt to preserve as much freedom and control as possible. As a
result, many international agreements refer to certain aspects of water planning or particular
developments rather than overall principles of planning and management. A more holistic
approach is necessary to ensure that basic water needs are met while maintaining water
quality and conservation practices for the future
The key issues associated with national sovereignty are determining the rights of states to
waters that flow through their territory and the obligations they have to downstream riparians.
In most resolved disputes, the leading negotiating tool has not been “rights-based,” in terms of
a sense of entitlement, but rather “needs-based,” e.g., irrigable land, population, and
requirements of specific projects. Often the needs of downstream riparians are favored in
negotiations and protected in transboundary agreements with little mention of upstream needs
except in humid regions.
International law cannot decide the allocation of the waters of the Kura-Aras Basin.
Nonetheless, law provides a basis for negotiation. Equitable utilization is inherently flexible.
It will not produce definitive solutions and allocations, but will serve as a foundation for
negotiation and cooperation.
An international watercourse agreement would lay down rights and obligations of riparians
more precisely. In addition to the agreement a joint watercourse institution is necessary to
realize cooperation among the watercourse states. To reach such an agreement, inventory
studies of water and land resources of all the parties must be completed. This will enable them
to base their needs on objective criteria, rather than subjective political ambitions. This will
also be benefit to all countries in the region to increase ability to adapt to the impact of
climate change in the Kura-Aras River Basin.
Transboundary Water Management in the Region
Regarding the management of the transboundary waters of the South Caucasus, five
neighboring nations of Georgia, Azerbaijan, Armenia, Turkey and Iran should be brought
together. Azerbaijan, Armenia and Georgia, which are the main actors on the transboundary
waters of the region, are countries that both receive water from their neighbors and release
water to their neighbors at downstream. Because of these features, it also creates a unique
transboundary water model.

When the total water potential of the region is observed, although the water resources in the
region are unevenly distributed among these countries, it is seen that there is sufficient water
and small river, stream and creek systems spread throughout the countries. This alleviates the
potential water problem between the countries of the region compared to other problematic
regions in the world. In this region, an international transnational water basin management
organization is needed. This structure should prevent the deterioration of the quality of the
transboundary waters in the region and should make the existing waters more available. The
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South Caucasus river observation project has been a very advanced step in this regard and has
provided a very important support for the enhancement of cooperation.

The biggest political problem before the sustainable and effective transboundary water
management agreement in the South Caucasus is the Nagorno-Karabakh conflict between
Azerbaijan and Armenia. Despite its ability to block water cooperation in the region, it is
unlikely that water will be a direct cause of conflict in countries in the South Caucasus.
However, the increasing strategic importance of the region and the political tensions between
the countries of the region will cause this issue to always be on the agenda. Looking at the
power asymmetry between Azerbaijan, Armenia and Georgia among the countries in the
region, it seems that Azerbaijan, which has a partial water problem, has the ability to deter
attempts to block the water right in the region. However, the most important actors of the
future international water management problem in the region will be global forces that will try
to expose the region to global hegemony policies, not the countries of the region.

At present in the region, it seems difficult to sign and implement a multilateral water use
agreement in which Azerbaijan, Armenia and Georgia will be included. However, even if the
countries in the region do not take an advanced step forward in transboundary water
management, they should be able to "cooperate in conditions that would prevent the problem
from getting worse". In the region, a cooperative initiative should be initiated on what should
be not done firstly, rather than what needs to be done. The water resources in the region are
under the threat of pollution and climate change. Unless measures are taken for pollution, the
potential for pollution in the water resources that are expected to be reduced by climate
change impacts will increase. This may cause pollution in the soil, and may also limit the
economical treatment of water resources.

In order to prevent the problem in this watershed, the countries of the region need to expand
and strengthen the cooperation that started with the water observation network project. In
order to be able to access this project at the level of a "watershed management organization",
complementary steps are needed to quickly see beneficial results. In this regard, first of all,
the reduction of industrial, organic and agricultural water pollution which is increasing rapidly
can be considered. The small steps to be taken to solve this problem in the basin can bring
countries closer to each other.

Until the year of 2050, the South Caucasus is not only a geography that will be under the
threat of climate change affect and pollution. This geography will also be of constant interest
to global forces for reasons such as the USA revolt on the axis of the Asia Pacific, Russia's
return to the international system, Caspian oil, USA plans for Black Sea domination.
This makes the region's transboundary water problems part of its plans to destabilize the
region as it did in Central Asia. Being aware of the facts of the region, it is very important for
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the countries of the region to seek for a water management cooperation to start from the
problems in the watershed, such as the reduction of pollution.
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FOREWORD

Turkey has had seriously experienced with zebra mussels problems and had started the
site investigations, monitoring studies in some dams and irrigation structures in the
beginning of 2000’s.
In Turkey, 629 small and large dams ,384 irrigation schemes ,98 water supply systems
has been put in operation by State Hydraulic Works (DSİ) since the year of 2005.
Private sector has also built 510 river and canal type hydroelectric power plants since
2008. More than 100 small HEPP projects are under construction in different basins.
About 550 small dams mainly for irrigation purposes are planned to built in near future.
In fact some of them is under construction.
Many of these water storage and diversion structures have completed in places where
Zebra mussels were previously identified.
Therefore we as Hydropolitics Association aimed to raise awareness of decision makers,
designers and operators about zebra mussels problems that are likeley to increase in
Turkey.Susurluk Basin is a basin that zebra mussels were previously identified. We
decieded to make a infestation risk assessment and situation analysis in the reservoirs ,
rivers and streams in the Susurluk River Basin.
In this study, the very valuable report titled Assessment of Zebra Mussel (Dreissena
Polymorpha) Infestation Risk Using GIS for Water Basins in the North-West prepared
by Teodora Trichkova & at all from Institute of Zoology, Bulgarian Academy of
Sciences helped and gudied us to identify the problem
It is worthwile to mention that an interdisciplinary approach is necessary to address this
potential problem.
It should include: management, resources (and other scientists), maintenance,
interpretation/education, public affairs, concessions, enforcement efforts and local and
private partners.
We hope that the results of the report can be taken as an early warning in the local and
national level for preventive measures .

Dursun Yıldız
HPA Director
March . 2018 Ankara /Turkey

As. Prof. Dr..Doğan Yıldız
Deputy Director of the Applied
Research Center of Statistics
Yıldız Technical University /Istanbul
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1.INTRODUCTION
The invasion of non-indigenous species is now considered to be one of the most serious
problems facing native ecosystems (Lodge, 1993; Simberloff, 1996; Wilcove et al.,
1998) and the invaders are viewed as a significant component of global change
(Vitousek et al., 1996). They have received increasing attention also for their
considerable economic and social impacts (Pimentel et al., 2000, 2001).
A typical invasive species with great potential to cause ecological and economic
damages is the freshwater bivalve mollusk zebra mussel ( Dreissena polymorpha)
(Ludyanskiy et al., 1993; Nalepa & Schloesser, 1993). This is a filter feeding, fast
reproducing species (females producing up to one-half million eggs per year) with two
stages of development - planktonic veliger larvae and attached adult form. With the help
of strong byssal threads adult zebra mussels attach to hard submerged substrates or often
to each other creating large colonies. When with high abundance, zebra mussels can
dramatically change the ecology of infested water bodies by reducing plankton
populations (MacIsaac et al. 1995, Caraco et al. 1997, Bastviken et al. 1998, Pace et al.
1998) or causing shift in their diet (Maguire & Grey 2006), and by adversely impacting
benthic invertebrate communities and fish populations (Mackie 1991, Ricciardi et al.
1996, Nalepa et al. 1996, 2001, Schloesser et al. 1996, Karatayev et al. 1997, Burlakova
et al. 2000, Strayer et al. 2004). At the same time they can interfere with vital water
supply intakes and navigation structures and thus affect thermoelectic and nuclear power
plants, drinking water treatment plants and various industries (Clarke 1952, Erben et al.
2000).
The Zebra Mussel Dreisenna polymorpha , has invaded a wide geographic area over the
last century, causing economic, social and conservation concern.
Originally a native of the Baltic and Black Seas, it managed to disperse through aquatic
systems in western Europe, reaching Great Britain in the 1820s (Aldridge et al. 2004)
and North America in the 1980s (Schloesser 1995). It transports easily in a variety of
ways and colonises suitable habitats extremely rapidly (Ram & McMahon 1996).

Zebra mussels are particularly harmful because they spread so rapidly and there are
currently no effective treatment options. They attach to hard surfaces such as boats,
docks, boat lifts, aquatic plants, and water intake pipes, and can clog pipes, cut feet, and
damage boats.
Zebra mussels have a large economic impact to water treatment facilities, lakeshore
owners, lake recreators, and the tourism industry.
Zebra mussels also affect the aquatic ecosystem by filtering out microscopic plankton
from the water, and therefore removing the food source for other aquatic organisms.
This has implications up the food chain, such as affecting fish populations.
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2. ZEBRA MUSSEL OBSERVATION IN TURKEY

As of 2004 approximately 27 lakes and reservoirs are infested with Zebra Mussels (
DSİ 2005) (Figure 1,2).

Figure 1. Zebra Mussel Distribution in Turkey ( After Bobat 2002,İnci 2004 )

Figure 2. Zebra Mussel Distribution in Turkey (After Hydropolitics Association).,
In Turkey , zebra mussel (Dreissena polymorpha) has been observed since more than
120 years. The first records concerning the presence of Dreissena in Turkish
freshwaters have dated to 1897. Zebra mussel was first recorded in Bursa and its
surrounding freshwater in 1936. Fouling problems by zebra mussel in Hydro Power
Plants of Turkey were first determined in Kovada I HEPP in 1964 (DSİ 1969).
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Turkey has seriously experienced with zebra mussels problems in Atatürk Dam and
HEPP since 1997. Zebra Mussels accumulation has also created some problems in
Birecik Dam in 2000. DSI (DG State Hydraulic Works) has started the site investigation
on monitoring studies in Kesikköprü Dam and Atatürk Dam during years of 2001 and
2002.
In the previous site investigation made by State Hydraulic Works (DSİ 2005) ,
İkizcetepeler Dam in the Susurluk Basin has been reported as infested with the most
longest and weightest zebra mussel they have ever obtained in their investigation
(Table 1 ).
The Hydropolitics Association focused on the issue and has prepared a comprehensive
report titled “The Zebra Mussel in Turkey” in 2017(Aksu 2017). After preperation this
report Hydropolitics Association management board has decieded to focus on
prevention and response planning studies in on zebra mussel infestation in Turkey.

Figure 3. Susurluk River Basin in Turkey
After this decision, Susurluk River Basin , one of the most threatened basin in terms of
zebra mussel infestation, has been choosen to study on. (Figure 3)
The goal of the study is to rise awareness by assesing the risk of zebra mussel
infestation in this basin using available data. We assume that this study could be a
key step further to develope action plans for vulnerable regions in Turkey.
Table 1. Height and weight of Zebra Mussels collected from different dams
reservoirs.(DSİ 2005)
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3. PREVENTION AND RESPONSE PLANNING FOR CONTAINMENT AND
CONTROL OF ZEBRA MUSSELS
Prevention measures and preperation a response planning as soon as after observation
in a reservoir are very important steps to make this struggle easier.
The first and most cost-effective option when dealing with invasive species is
prevention. Assessment of potential risk of zebra mussel infestations would help water
managers and responsible authorities to plan for and to prevent major adverse
impacts from zebra mussels when they appear in a water body. Risk assessment methods
have been widely used recently when dealing with issues concerning zebra mussel and
other invasive species (Johnson et al., 2001, Brooks & Shlueter, 2004).
Scientific and response communities have identified best management practices (BMPs)
for containment and control of Zebra mussels plan as;
• Prevention/education
• Early Detection and Monitoring
• Response
It should be noted that prevention and education studies can make this struggle in
public .As it is well known no one entity can prevent the spread of Zebra mussels by
itself. If zebra mussels become established at other lakes and reservoirs in the same
river basin , containing them will become incrementally more difficult.
First Step: Situation Analysis
As a first step fort this strugle ,it is advised that given situation analysis form should
be completed by responsible person to determine the level of risk for their resbonsibility
areas with lakes and reservoirs.
A general guidelines for determining the level of risk for a particular water body is
provided in Figure 4.
After determining the risk level, the appropriate list of recommended actions prepared
by related organisations should be completed.
Interconnected waters are often managed by different agencies operating under separate
authorities. Because of the potential for colonization by drifting larvae, an effective
response will typically require coordination among these agencies.This analysis is quick
and simple.
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Figure 4. A general guidelines for determining the level of risk for a particular water
body

Second Step: Dedection
After the situation analyses with infestatation risk assesment study,dedection can start.
The goal of detection monitoring is to determine whether mussels are present in a
waterbody as soon as possible after an introduction occurs.
As it is indicated before,early detection is important for containment and control.
Detection monitoring can be done several ways, and can easily be accomplished with
volunteers or minimal staff time. Detection of invasive mussels triggers response action
These efforts include developing classification schemes to predict invasiveness,
identifying sources or pathways of introduction and susceptible resources and
characterizing the potential biological consequences of establishment and spread.
A common method of most studies on zebra mussel is comparing limiting conditions for
the species to environmental data (climatology, geology, water chemistry, etc.) (Strayer,
1991, Ramcharan et al., 1992, Schmidt & Hirsch, 1993, Strayer & Smith, 1993, Mellina
& Rasmussen, 1994, Whittier et al., 1995, Hayward & Estevez, 1997, Lewis et al., 1997,
Cohen & Weinstein, 1998a,b, Kozlowski et al., 2002, Jones & Ricciardi, 2005).
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Third Step: Analyses and Assesment
The evaluation of physical and chemical characteristics of water bodies and their
suitability to the zebra mussel requirements was made based on existing data from
monitored river stations, spatial data and reservoir field survey.
Some reservoirs are sampled to determine which physicochemical variables explain the
occurrence and abundance of zebra mussel. The principal component analysis used
showed that the first two principal components related mainly to calcium concentration,
pH, electroconductivity and Secchi disk transparency, explained the majority of total
variance of data. pH, calcium concentration and dissolved oxygen were selected as
habitat suitability parameters, and corresponding tolerance ranges based on the
environmental requirements of zebra mussels during the larval and early growth stages,
were defined.
These parameters were divided into three main categories that reflected the infestation
potential of zebra mussel: Low, Moderate and High. After all spatial and attributive data
were collected, they were processed and analyzed

3.1. Assessment Methods
3.1.1. Statistical Methods
For the purposes of the statistical analysis we used data from one sampling site at each
reservoir. In the reservoirs, where more than one sampling site existed, the sites were
selected randomly. Data from April and data from August-September were analyzed
separately. Ordination technique based on principal component analysis (PCA) was used
to summarise the major patterns of variation within the data obtained. Ordination was
implemented by the computer program CANOCO 4.0 (Ter Braak & Šmilauer 1998).
The program STATISTICA (StatSoft, Inc. 2001) was used to analyze correlations and to
describe the distribution of important environmental variables in different water bodies.
3.1.2. Selection of physicochemical parameters and suitability criteria
Based on the results of the principal component analysis and review of available
information, habitat parameters important for the larval and early stages of zebra mussel
survival and growth were selected and suitability criteria defined. These parameters
were divided into three main categories that reflected the infestation potential of zebra
mussel: High, Moderate and Low Potential. The parameters that were in the range
known to support reproducing zebra mussel populations were included in the category
“High”; these in the range in which zebra mussel larvae areknown to survive but not
well - in “Moderate”; and the parameters that were outside the range in which zebra
mussel larvae are known to occur - in “Low”.

3.1.3. GIS Methods
All available information sources and different kind of input data were analyzed in order
to select the spatial phenomena and to define their geometric and attributive
characteristics.The building of the GIS database included 2 stages: 1) Creation of digital
layers from analogue maps (digitizing); and 2) Organization of all layers into an objectoriented topologically correct geodatabase.
Each of the layers are properly geometrically registered with other layers. Paper maps
are the primary source of input spatial information for developing the GIS database.A
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linear referencing algorithm is applied to capture information about the locations of
hydrometric stations.
3.2. Study Area
The study area Susurluk Basin (Figure 5) is located in the Northwest of the Anatolian
peninsula.

Figure 5. Main rivers in the Susurluk Basin

Figure 6. Provincies,Lakes and Rivers in the Susurluk Basin
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Figure 7.Urban discharges in Susurluk Basin (agglomerations > 2000 pe) (Executive
Summary 2016)
Three major provinces (Balıkesir, Bursa and Kütahya) (Figure 6)share the larger part
of the basin, while Bilecik, Çanakkale, İzmir and Manisa provinces cover less than
2% of the basin. Population in 2014 totals about 3.2 million( Executive Summary
2016).
Covering about 3.1% of Turkey's land, the total area of the river basin district is
26,790 km2 (24,299 km2, excluding coastal waters).
Forests and semi-natural areas cover the largest area in the basin (54.4%) and
agricultural areas cover the second largest area in the basin (41.8%). The rest of land
uses (3.8%) corresponds with artificial surface (urbanized areas), wetlands and water
surfaces (Figure 7 ).
Among the agricultural areas, 36.9% corresponds to rainfed areas and 27.7% to
irrigation areas, while the other 35.4% corresponds to pastures and others (mixed
agriculture-natural vegetation)( Executive Summary 2016).
The industrial water use in the basin in 2012 is estimated at 45.39 hm3, localized
mostly in Bursa, Eskişehir and Bilecik. The number of hydroelectric power plants in
the Susurluk Basin totals 12. The baseline scenario between 2012 and 2030 outline an
upward trend on the overall water use (1.8% year-on-year rate of increase; 372 hm3
more), due to the considerable growth of agricultural water use (1.7% year-on-year
rate; 259 hm3 more).
Three major provinces (Balıkesir, Bursa and Kütahya) share the larger part of the
basin, while Bilecik, Çanakkale, İzmir and Manisa provinces cover less than 2% of
the basin. Population in 2014 totals about 3.2 million (Executive Summary 2016).

About industrial discharges, the RBPAP considers that there are 25 direct discharges
without treatment and 83 discharges with a previous treatment in a WWTP, so the
77% of the industrial discharges present a previous treatment.( Executive Summary
2016).
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Diffuse pollution from agriculture/livestock affects water bodies (surface and
groundwater bodies due to pollution of nitrates, bacteria (e.g. Escherichia coli) and
pesticides. The increase of nutrients and pesticides generates a bad physicochemical
and chemical status and thus the good status of the water body could not be achieved.

Photo1. Susurluk River
The significant water management issues are the major current and foreseable
problems affecting the water environment. The SWMIs identified in the Susurluk
Basin are:
•
•
•
•
•

Industrial discharges and untreated urban discharges to surface waters.
Geothermal water discharges
Diffuse pollution from agriculture/livestock to surface and groundwater
bodies
Over-exploitation of water resources (surface and ground)
Pollution discharges / leachates from municipal landfills to both surface and
groundwaters
Hydromorphological changes

The Susurluk Basin has 180 waterbodies: 24 groundwater, 107 river and 37 lake
(above 50 hectares), 3 transitional (1 river and 2 lakes) and 9 coastal water bodies.
(The Master Plan – Susurluk Basin. 2014), (Photo 1).
41 dams and ponds have been considered because as pressures of being located in
water bodies. Out of all these dams and ponds, there are 22 operational dams or in
advanced state of construction (Figure 8).
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Figure 8. Dams and ponds in water bodies in Susurluk Basin (24).
3.3. Material and Methods
3.3.1. Data Gathering
Various sources were used for collecting data. Data about the physical and chemical
characteristics of the water bodies in the region were collected from Regional
Directorate of State Hydrauilc Works and Quality Control Labs of the Bursa
Municipality,
3.3.2. Surveying Criterias
The analysis of depth, substrate type and Secchi disk transparency as parameters of
importance to zebra mussel physiological and habitat requirements were based on
literatüre survey and published data. The analysis of water temperature, pH, dissolved
oxygen and calcium concentration were based on:
Literatüre survey data ,published data, spatial data from different hydrological
stations and water quality monitoring stations.
Water quality parameters obtanined from one of the infested reservoir in the study
region are reviewed and used to asses which physicochemical variables explain the
occurrence and abundance of zebra mussel.
The reservoirs and rivers were selected according to the following criteria:
•
•
•

River catchment – the most river catchments be represented
Size - surface area above 20 ha
Reservoirs most probably infested (Çayboğazı Barajı ); reservoirs with
possible connection with infested ones,
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•
•

Economic importance - reservoirs used for drinking water supply (Çaygören
Dam ), electricity production and fishery .
The river and creek that has available related data for risk analyses .

Figure 9. Zebra Mussel accumilation in a pipeline
4. INFASTATION RISK ANALYSES WITH AVAILABLE
PHYSICOCHEMICAL WATER QUALITY PARAMETERS
Many authors studied the potential distribution of zebra mussel (Figure 9) in different
regions based on comparison of species physiological and ecological requirements
with a variety of environmental factors, including climatic characteristics, geology,
water chemistry, etc. Most frequently used and considered as most important for the
survival, growth and reproduction of zebra mussel were the following
physicochemical parameters:
•

Temperature (Strayer, 1991, Whittier et al., 1995, Hayward & Estevez, 1997,
Cohen & Weinstein, 1998a,b);pH (Neary & Leach, 1992, Ramcharan et al.,
1992, Koutnik & Padilla, 1994, Whittier et al., 1995, Hayward & Estevez,
1997, Cohen & Weinstein, 1998a,b, Kozlowski et al., 2002);

•

Dissolved oxygen (Whittier et al., 1995, Hayward & Estevez, 1997, Cohen &
Weinstein, 1998a,b, Kozlowski et al., 2002);

•

Calcium concentration (Neary & Leach, 1992, Ramcharan et al., 1992,
Murray et al., 1993, Koutnik & Padilla, 1994, Mellina & Rasmussen, 1994,
Whittier et al., 1995, Hayward & Estevez, 1997, Kozlowski et al., 2002, Jones
& Ricciardi, 2005 );

•

Substrate size (Mellina & Rasmussen, 1994, Whittier et al., 1995, Hayward &
Estevez, 1997, Jones & Ricciardi, 2005 );

•

Depth (Jones & Ricciardi, 2005 );
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•

Transparency (Whittier et al., 1995, Hayward & Estevez, 1997

•

Salinity (Strayer & Smith, 1993, Whittier et al., 1995, Hayward & Estevez,
1997, Kozlowski et al., 2002).

Firstly we need to select the suitability criteria which best correspond to the goal of
our study and reflect the characteristics of the region,
Therefore we made a preliminary review of 5 available parameters:
• Size of the water body,
• Depth,
• Water temperature,
• pH,
• Dissolved oxygen.
Since the water bodies in the study region are contaminated ,salinity was also included
in the review.
The water column assessment is used to determine if the water column environment is
conducive to zebra mussel survivability and reproductive success in the reservoirs in
the Basin. The suitability criteria are derived from a variety of sources. One of the
most recent reference has been used for suitability criteria given in Table 2.
Table 2. Water column zebra mussel suitability criteria. ( Mackie and Claudi
2010,Bartell at all.2007)

There is a general consensus that calcium concentrations, around 28-30 ppm or
higher, produce optimal zebra mussel growth. Calcium concentrations would be high
enough to support optimal zebra mussel growth on a lake-wide basis.
However, there is some uncertainty about the influence of three trophic indicators
(Secchi depth, total phosphorous, and chlorophyll) on zebra mussel growth. Some
investigators think high chlorophyll levels promote high zebra mussel growth, but
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more recently, some think it could inhibit zebra mussel growth,especially if algae are
dominated by blue green algae (Macki and Claudi, 2010).
4.1. Water Quality and Pollution Loads in the Susurluk Basin (TUBİTAK MAM
2015)
For water quality classification, water quality data between 2003-2009 obtained by
State Hydraulic Works were used. Surface water quality classes were determined
based on the quality classes criteria for terrestrial water resources described in Table 3
of Water Pollution Control Act.
Table 3. Water quality classes

As long as there was sufficient data, for each water quality monitoring stations , water
quality classes (I,II,III,IV) were determined for COD, BOD5, NH4-N, NO2-N and
NO3-N which are important water quality parameters in terms of Physicalinorganic,Chemical parameter groups (A,) described in the same table. All these data
were inserted into maps prepared by the use of GIS (Figure 10).
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Figure 10. Water Quality of the rivers in Susurluk Basin in terms of Group A
(Physical-inorganic,Chemical parameters )

4.2.Water Quality of Main Rivers in the Basin
A comprehensive action plan namely “Nilüfer Creek Sub-Basin Water Quality Action
Plan” has been prepared to control the water quality problems observed in Nilüfer
Creek and its tributaries. The action plan is being implemented since 2013 by the
coordination of Ministry of Forestry and Water Affairs.
Main Rivers in the Susurluk Basin are Susurluk,Simav,Kocaçay,Emet ,Orhaneli and
Nilüfer Creek. These rivers are discharged to Marmara Sea , Uluabat and Manyas
Lakes.
There are several large and small dams in operation in these rivers (Table 4).(Figure
11)
According to the Study made By TUBİTAK, all of the abovementioned main rivers
can be clasified as III and IV.group contaminated water in terms of physical and
inorganical chemical parameters . These contaminated waters
In the Susurluk Basin, Nilüfer Creek is the most critical flowing water in terms of
contamination . Before entering the Doğancı-S.Sayın Dam , Nilüfer Creek water has
prone to eutrophication with the water quality parameters NH4-N is in I-II class,
NO3-N is in I class, total P is in III class, NO2-N is in III and IV class. Physical and
inorganic and chemical parameters of water indicate that the water is in III and IV
class.
In terms of organic parameters the water can be classified as II-III class water. In
terms of inorganic parameters the water is classified as I-III classes water.
In terms of bacteriological contamination water has been observed as II-III class.
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Table 4. Charfactersitics of the Dams in the Susurluk Basin

Figure 11. Main Dams Location in the Susurluk Basin
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4.3. Zebra Mussel Growth Potential Based on Water Quality
Suitability criteria
The principal component analysis used by several researchers showed that calcium
concentration, pH, electroconductivity and Secchi disk transparency were most
important parameters in explaining the majority of total variance of data.
Based on these results, the review of the eight physicochemical parameters related to
zebra mussel physiological and habitat requirements, and the available data, we
selected calcium concentration, pH and dissolved oxygen as criteria in the GIS
assessment.
The habitat suitability ranges defined for each of the selected criteria were adapted
from Cohen & Weinstein (1998a) (Table 4). Cohen & Weinstein (1998a, b) analyzed
the potential distribution and abundance of zebra mussel in California using tolerance
ranges based on the environmental requirements of zebra mussels during the larval
and early growth stages, which were more restrictive than those of adults.

For instance, adult mussels can tolerate pH levels as low as 6.5-7.0 and calcium levels
as low as 12-15 mg/l, while larvae need more alkaline conditions, of at least pH 7.37.4 and calcium 15 mg/l (McMahon, 1996, Cohen & Weinstein, 1998a).
In this analysis April through September has been obtained as high risk of infestation
period is similar the main period for growth and reproduction of zebra mussel given
in the most literatures
In our pre analysis, we used mean values of three parameters of Temperatoure,
Dissolved Oxigen and Ph were selected as suitability criteria because of the most
available data from every measurement stations.
Calcium – 40 %
pH – 40 %
Dissolved oxygen – 20 %.

4.3.1 A pre investigation statistical study made by Yildiz Technical University Applied Statistical Research Center
In this study , we used data obtained from 17 water quality monitoring stations in the
Susurluk basin . These stations location are given in Figure…
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Figure 12. Water quality monitoring stations which data obtained and used for zebra
mussel infestation risk analyses study
Data obtained water quality monitoring stations given in Figure 12. They are used in
the MANOVA ( Multivaried Analyses of Variance ) and principle component
analyses to obtain the areas under the risk of zebra mussel survive and infestation
risk.
In this pre analyses study, Zebra Mussel suitability criteria used as it is given in
Table 5.
The risk scours as low, moderate and high have been determined sesonally and given
in Figure 13.
Table 5. Suitability ranges for the physicochemical parameters used in the analysis
(according to Cohen & Weinstein, 1998a).
Parameters
pH

High Potential
7.5-8.7
15-31oC
0
Water Temperature C 10<max<31oC
Dissolved oxygen (mg/l) > 8

Moderate Potential
7.3-7.5 or 8.7-9.0
and 0-15oC and
10<max<31oC
6-8

Low Potential
< 7.3 or > 9.0
max<10 or
>31oC
<6

In fact, analyses should be done by distribution of the water temperature data from
April-September (active reproductive months of zebra mussel.
Some authors reported that zebra mussels were usually found where dissolved
oxygen was over 90% of saturation and become stressed at levels of 40-50% of
saturation; others reported 80-85% oxygen saturation as optimal (Cohen, 2005).
The oxygen requirements of zebra mussel rose in warm water (25oC and over), and
decline in colder water allowing overwintering mussels to survive under ice (Cohen &
Weinstein, 1998a).
According to literature, in water basins, where zebra mussels occurred, oxygen
content detected was between 2.35 and 10.17 mg/l
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Figure 13. Estimated marginal means of MEASURE_1

Figure 14. Risk potential scours obtained from the analyses in seasonal periods
(Uyumaz 2016).
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The water quality monitoring regions were studied according to pH, water
temperature and dissolved oxigen data. A risk potential scoured map was produced
by using these three parameters and given in Figure 14.
Obtained results showed that the upper reaches of rivers are under high infestation
risk potential in every seasons in the year.This result confirmed the presence of Zebra
Mussel shells in the dam reservoirs located in this region( İkizce tepeler and Çaygören
dams ).These results may suggest, that mainly during summer season moderate and
high infestation risk potential of zebra mussel are shown in majority of the basin.
4.3.2.Çaygören Dam and İkizcetepeler Dam Cases in the Susurluk Basin

Figure 15.The Çaygören Dam and İkizcetepeler Dam Location.
In the worth-mentioning study made by Sevindik (Sevindik 2009), monthly sampling
was carried out at 3 stations in the İkizcetepeler and Çaygören Reservoirs between
February 2007 and January 2009. Mean values of measured parameters in
İkizcetepeler Dam Reservoir were as follow: conductivity 0,336 mS/cm, TDS 0,256
g/L, pH 9,51, ORP 106,7 mV, temperature 15,47 °C, chlorophyll 4,56 µg/L, Secchi
disk depth 164,4 cm, PO4 0,251 mg/L, NO3 1,61 mg/L, TN 5,03 mg/L, NH4 0,098
mg/L, NO2 0,0486 mg/L, Phenol 3,45 mg/L, SO4 30,26 mg/L, COD 12,64 mg/L,
BOD <4 mg/L, SS 11,22 mg/L.
Mean values of measured parameters in Çaygören Dam Reservoir were as follow:
conductivity 0,431 mS/cm, TDS 0,330 g/L, pH 9,81, ORP 90,96 mV, temperature
14,8 °C, chlorophyll 13,26 µg/L, Secchi disk depth 105,83 cm, PO4 0,246 mg/L, NO3
1,62 mg/L, TN 5,38 mg/L, NH4 0,196 mg/L, NO2 0,0267 mg/L, Phenol 9,13 mg/L,
SO4 59,3 mg/L, COD 15,03 mg/L, BOD <4 mg/L, SS 13,6 mg/L.
According to the Sevindik’s study, Ikizcetepeler Reservoir is mesotrophic and
Çaygören Reservoir is eutrophic based on physical and chemical parameters and
dominant phytoplankton groups obtained .
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Table 6. Physicochemical parameters in the reservoirs sampled in the Caygören and
İkizcetepeler Dams (Mean values obtained between February 2007 and January 2009)
(Sevindik 2009)

Although the data was given as 2 years mean values in her study ,this mean values are
used to obtain a general surviving and infestation risk potential of Zebra Mussel in
the reservoirs.
Comparing the physical and chemical parameters given in Table 6 with suitability
criteria given below, it may be said that these two dams are prone to infestation risk of
zebra mussel.
In fact ,this assesement has been verified by previous observations that İkizcetepeler
dam reservoir has been found to be infested by zebra mussel.(Table 1).
Table 7. Water Column Zebra mussel suitability criteria (Mackie and Claudi 2010).

4.3.3. Evaluation
It is now internationally recognized that invasive species are a major threat to habitat
loss in terms of threats to biodiversity. Therefore this research presented here is not
only important for the Susurluk Basin ,it is also important for international studies,
on aquatic invasive species. Therefore research studies as well as infestation risk
analyses , providing information-sharing towards future research and management
will play an important role to find best suitable way to protect biodiversity.
4.4. Occurrence and abundance of zebra mussels in relation to physicochemical
factors in the SUSURLUK BASIN
With a literatüre survey and personel contact ,we obtained some information about
one infested reservoir (Çaygören Dam ) and one reservoir (İkizcetepeler Dam) with
evidence of previous infestation in the basin .The relation of zebra mussel occurrence
and abundance to some of the environmental variables was first studied in available
data obtained from different water quality monitoring stations located on main
rivers in the basin.
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The obtained water quality parameters and classes and results obtained a Multivaried
Analyses of Variance and principle component analyses methods .
4.4.1 Surface area
In this theorotical infestation risk assesement study,reservoirs were selected with a
surface area over 20 ha (0,20 km2) (Table 4). The earlier investigation result showed
that one of the the biggest in size reservoirs in the study region – Çaygören (with a
maximum surface area of 850 ha) suffered infestation by zebra mussel.
The results of some studies on reservoirs showed that 46.2% of total variance of
data was explained by the first principal component related to pH, calcium,
bicarbonates and electroconductivity.
More alkaline and rich in nutrients reservoirs are also prone to heavy zebra mussel
infestation. Another factors related to the size of the water body are the sources and
pathways of zebra mussel introduction. It is assumed that larger water bodies are
colonized more easily, presumably due to a greater number of access points and a
larger number of human users (Kraft & Johnson 2000, Frischer et al. 2005).
The larger water bodies sometimes offer a higher substrate diversity which may
additionally contribute to the more easily colonization of zebra mussel. the water
bodies with larger surface areas should maintain more constant populations
(Ramcharan et al., 1992).
4.4.2. Depth
According to Stanczykowska (1977) the abundance of zebra mussel populations is the
highest in the littoral and sublittoral zones between 2 and 12 m. In the Black Sea
coastal lakes Shabla and Ezerets, zebra mussels were found at depths 0.3-8.0 m being
most abundant at about 3.5-4.5 m (Kaneva-Abadjieva & Marinov 1967, Valkanov et
al. 1978, Liutzkanov 1981, 1983, Petrova & Stoykov 2002).
In the Danube, zebra mussels occurred at depths between 0.2 and 15.0 m and had
highest biomass in the range of 4-7 m (Russev 1966, 1967, 1978).
Evidences of zebra mussel occurrence showed accumulation in reservoirs with higher
depths. According to information about depth at construction, fourth of the reservoirs
have maximum depth over 70 m, thirteen of reservoirs have maximum depth between
32 and 50 m, and one reservoir – below 10 m (Table 4).
4.4.3. Secchi Disk Transparency
As efficient filter feeders, zebra mussels are responsible for the considerable increase
in Secchi disk transparency in the infested water basins (Fahnenstiel et al. 1995,
MacIsaac 1996). But available data dosen’t include this value in the Susurluk Basin.
4.4.4. Water temperature
Zebra mussels are typically considered a cool water species. Various studies in
Europe and North America have reported low temperature limits for adult growth that
are in the range of 10-12 oC (Stanczykowska 1977, Mackie 1991). In Europe, zebra
mussels have become abundant where average winter temperatures are as low as 6oC,
but are less common in colder environments (Stanczykowska & Lewandowski 1993).
The lower limit for survival of zebra mussels was accepted to be 0oC (McMahon
1996).
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Zebra mussel normally begin to spawn at 12 oC and above (Neumann et al., 1993), but
limited spawning was reported at 10 oC (Sprung, 1993, McMahon 1996, Nichols
1996). Spawning peaks at about 12-18 oC, which is also roughly the optimum
temperature for larval development (Sprung 1993). Juveniles and adults are able to
grow at a wide range of temperatures, from about 12 oC to about 30 oC (Cohen 2005).
Several authors reported 30 oC as the upper limit for efficient feeding and adult
growth, and 31-33 oC as the upper limit for short-term survival (McMahon 1996,
Cohen 2005). In analysis of potential distribution and abundance of zebra mussel in
California, Cohen & Weinstein (1998a) used the following suitability temperature
ranges:
• 15-31 oC and 10<max<31 oC for high potential,
• 0-15 oC and 10<max<31 oC for moderate potential,
• Max <10 or >31 oC for low-to-no potential distribution.
It should be analyzed distribution of the water temperature data from AprilSeptember (active reproductive months of zebra mussel.
4.4.5. pH
pH regulates calcium uptake in freshwater shellfish (Kozlowski et al., 2002). Zebra
mussels are generally more vulnerable than other freshwater bivalves to disruption of
ion metabolism from reductions in pH level (Vinogradov et al. 1993). They have
distinct pH-tolerance limits (Cohen & Weinstein, 1998a). Different authors reviewing
the literature have selected minimum pH requirements ranging from 6.5 to 7.5 and
maximum pH requirements ranging from 9.0 to 9.5 (Cohen, 2005).
4.4.6. Calcium concentration
Zebra mussels require calcium for shell growth and osmoregulation (Vinogradov et al.
1993, McMahon 1996). This element was recognized as a key factor affecting the
mussels’ potential distribution, survival, growth and reproduction (Cohen &
Weinstein 2001). Different calcium thresholds were reported in literature. Reviewing
data for 70 European lakes, Strayer (1991) found zebra mussels mainly reported in
lakes with calcium levels above 20-40 mg/l, and absent from lakes with <20 mg/l.
Ramcharan et al. (1992) analyzed 76 European lakes and found that zebra mussels are
present only where calcium concentrations are at least 28.3 mg/l. In 527 lakes in
Belarus, zebra mussels were found only in lakes with more than 25.4 mg/l of calcium
(Karatayev, 1995). In North America, however, zebra mussels have been reported as
present and sometimes abundant at calcium levels ranging from 12 to 25 mg/l (Cohen
& Weinstein 2001).
After a detailed literature review study , Cohen & Weinstein (2001) summarized that
ambient calcium concentration of 12 or 15 mg/l was the minimum threshold below
which the establishment of a zebra mussel population was unlikely, and that abundant
reproducing populations most probably would become established in concentrations
between 20-28 mg/l and above.
Negative effect of high calcium levels was observed by Hincks & Mackie (1997), who
found that adult mortality increased above 25 mg/l and maximum juvenile growth
rates decreased above 32 mg/l.
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4.4.7. Dissolved oxygen
Some authors reported that zebra mussels were usually found where dissolved oxygen
was over 90% of saturation and become stressed at levels of 40-50 % of saturation;
others reported 80-85% oxygen saturation as optimal (Cohen, 2005). The oxygen
requirements of zebra mussel rose in warm water (25o C and over), and decline in
colder water allowing overwintering mussels to survive under ice (Cohen &
Weinstein, 1998a). Low oxygen levels may in part account for the poor colonization
success of zebra mussels in eutrophic lakes (McMahon, 1996).
The oxygen concentrations like pH also undergo significant diurnal and seasonal
variations. They are usually higher in winter than in summer. During dry seasons,
water levels decrease and the dissolved oxygen concentrations also decrease, while
during rainy seasons, they tend to be higher.As a result of intensive photosynthesis of
algae and macrophytes, supersaturation with dissolved oxygen occurred during the
day. Most probably, concentrations of oxygen decrease significantly during the night,
due to respiration. Dissolved oxygen concentrations are usually highest in the late
afternoon, because of the all day photosynthesis. These variations, especially the
decline of oxygen saturation during the night, can be stressful for zebra mussels.
5.POTENTIAL RISK OF INFESTATION
In order to evaluate the zebra mussel dispersal mechanisms in the region, we
considered the following factors:
•

Proximity of the reservoirs to already infested water bodies

•

Accessibility of the reservoirs by human users

The study region was first classified according to water quality class and a map with
three classifications was produced (Fig. 13 and 14).
In the major part of the territory ,available data shows that most of the river has IV
class water quality as of physical and inorganic-chemical parameters.
According to the suitability ranges of zebra mussels given in table… we can say that
the IV class of water shows a suitable water charecteristics to survive fort he zebra
mussel larvae as well as high and fast infestation potential in the basin.
Moreover ,the İkizcetepeler Dams Reservoir located on the upstream part of the basin
has been found to be infested by zebra mussel in 2005 (DSİ 2005).
Although we couldnt make our own measurement study in the basin , obviously the
physical and inorganic-chemical parameters obtained from literature and other
sources show that larval zebra mussels may well survive in the rivers that enter
reservoirs and lakes and the infestation potential of the Zebra mussel may get
higher as the months go by.
In this stage of the study , we we cant say that the lake and reservoirs in the basin will
be full of Zebra Mussel in a certain time of period.But considering available data and
obtained zebra mussel suitability criteria from literatures we can easily say that the
rivers and lakes are prone to high infestation risk of zebra mussel.
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The map given in Figure… with class of water quality according to the Turkish
water pollution control regulation also
indicates the survival and infestation
potential of zebra mussel in the basin.

6. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION FOR FURTHER STUDIES
As a result of this Zebra Mussel assessment study , we reached the following
conclusions
Based on water chemistry and environmental suitability ranges of zebra mussels
during the larval and early growth stages, 75 % of the North and North-West Susurluk
Basin territory was classified with high potential, 10 % - with moderate potential, and
15 % - with low potential for zebra mussel infestation. Thus, the North and NorthWest Susurluk Basin was identified as a region with very high risk of zebra mussel
infestation.
In reservoirs, the large surface area (over 90 ha) and depth, high substrate diversity,
moderate amount of nutrients and easy accessibility to human users, were additional
factors that contributed to the increased risk of infestation by zebra mussel.As
potential zebra mussel dispersal mechanisms in the region were identified the direct
waterway connections with the rivers. As potential zebra mussel dispersal
mechanisms were identified
Although it is difficult to make concrete conclusions because of the lack of enough
data,obtained results with available data and the direct waterway connections with
the rivers entering to the Manyas and the Uluabat Lakes show that this lakes can be
considered under high risk of zebra mussel infestation.
Therefore it is strongly recommended that a more detailed zebra mussel investigation
Project in the Susurluk Basin need to be started in soon.
We may conclude that this project scope shouldn’t be limited with only to investigate
the Zebra Mussel infestation risk but also to decide necessery measures before being
late
To protect this and other vulnerable regions in Turkey from further zebra mussel
invasions, it is recommended:
1-Interested governmental institutions (Ministry of Forestry and Water Work
,Ministry of Environment , , etc.) should be informed about the problem in order
further actions be initiated.
These should focus on:
•
•
•
•

Public education and awareness of zebra mussels biological, economic and
social impact
Understanding of the problem by local reservoir managers and interested
private companies in order to guide sampling efforts and to assist in taking
preventive measures
Performing of regular water chemical and biological monitoring in the region
Strong control on fishery, fish-farm and fish stocking activities

2. Continue the research activities by developing a Risk Management Plan which
should be linked to the evaluation of potential biological and economic consequences
of zebra mussel invasions.
This should include:
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•

Further development of the created GIS database by adding updated and more
detailed data layers as data become available in the future
• Development of early warning system based on the continuously updating GIS
database
• Development of risk management measures
• Directing efforts to preserve the biodiversity and natural ecosystems from
invasions
Thus, a Risk Assessment and Decision Analysis guide to potential invasion sites in
other regions of Turkey will be provided.
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SUMMARY
While World was changing in international relationship rapidly, little attention has been paid
to real access to water challenges.
This paper first reviews water related challenges together with consequences of it . It also
discusses the ongoing changing in natural climate and approaching threats. We aim to
addresses the risk of climate and water related mass migration and emerging importance of
water diplomacy.
We conclude with a discussion of the real challenges are not hydro technical but hydro political.
That directly contradicts the some considerations and assumptions on ongoing water
challenges .
Keywords: Water Politics ; Hydro Politics; Water Challange;

1.INTRODUCTION
For the past several years, water has consistently been named as a leading risk in the World
Economic Forum’s annual survey of global leaders, and newspapers worldwide are awash
with stories warning of a water crisis.
Is the world really facing a water crisis ? It is not easy to respond as Yes to this question but
we can easly say that uncerainities are coming towards to especially low income societies.It
can be considered a kind of crisis related with water
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The unceratainities will create some serious problems but not in the way most people think.
In fact it should be realised that the real challenges are not technical or hydrological but
political.
The world’s water problems is really more interrelated with real-world foreign policy
challenges .
2.WATER-RELATED CHALLENGES
Water-related challenges that can be classified as three seperate one in general
1. the world’s fresh water is very unevenly distributed,and mega cities will face
serious water related problems because the world’s population is both growing
and increasingly clustered in cities, it’s becoming more and more challenging
to find enough water in different sectorel use such as energy, agriculture and
domestic use at the same time This challenge is responsible for the
overexploitation of many major rivers and ground-water aquifers worldwide.
2. Second, the hydrological cycle is fickle and often delivers either too much
water, causing flooding, or too little, resulting in drought. Climate change is
shifting both the magnitude and the seasonality of precipitation in many parts
of the World including Turkey (3).
3. Third, Lack of clean water is another ancient scourge, but the scale of
pollution from industrialized societies, which produce vast quantities of
pesticides, fertilizers, and heavy metals, has again made the problem much
worse.
3.TECHNICAL SOLUTIONS AND WATER SECURITY
We could admit that technical solutions exist to help solve these emerging problems to
avoid a true water crisis. But the areas facing water scarcity can do much to improve their
security of supply by using the water more efficiently.
Knowing that an enormous amount of water used by both cities and farms is effectively
wasted. In most cities, rain is simply channeled into sewers, but storm water can be recycled
and reused—as can wastewater.
Desalination from seawater, which is rapidly improving in efficiency, can protect some island
and coastal cities from droughts,
Hydro technical development give us the opportunity that even very heavily
contaminated water, moreover, can be purified—for a price. But the problem is that all of
them are expensive, and at a global level, we have barely begun to answer the question of
who should pay, and how much.
Who will pay it ?
After building its massive Carlsbad Desalination Plant in 2015, San Diego warned residents
it may have to increase water prices by up to seven percent per year until 2019(1).
Meeting the United Nations’ goals to achieve universal access to clean water and adequate
sanitation is estimated to cost at least $114 billion per year (1).
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In many societies, the provision of water for both drinking and agriculture is seen as a
core function of the state, and one that should be provided either for free or at highly
subsidized rates.
Even today, urban drinking water and irrigation is subsidized in virtually every country,
usually in the form of massive government subsidies for building canals, reservoirs, and
pumping stations.
Moreover, even if political leaders did suddenly decide to start raising water prices around
the globe, it’s not clear how many could afford to pay.
Farmers, who account for the majority of water use worldwide, typically subsist on very low
incomes, and raising water prices could increase rural unemployment and migration to cities,
while possibly threatening food security. The problem is even worse for countries beset by a
combination of severe water scarcity, poverty, and instability.
4.WHO WILL DO WHAT ?
When Foreign-policy makers look at the emerging climite change effects and difficulties
clean water supply to low income societies, they will realize that there have been several
rasons to be alarmed.
It has been cleared out that climate change dynamics may well play out in several water
stressed places in the World. But the level of awareness is not enough yet. The question
comes as what can USA and EU do to avert such a catastrophe ?
In fact ,The U.S. intelligence community on released a new report (2) finding that global
warming is already acting as a destabilizing force worldwide, with more serious ramifications
to come in the next two decades.
Globally, the report found that climate-related national security disruptions are already
underway, with the potential for global warming impacts to overwhelm country's ability to
absorb natural disasters and continue to govern its people.
The report states:
•

Over 20 years, the net effects of climate change on the patterns of global human
movement and statelessness could be dramatic, perhaps unprecedented. If
unanticipated, they could overwhelm government infrastructure and resources, and
threaten the social fabric of communities

These statements show that they are very aware of the problem coming towards the modern
world.
Before conclusion , in order to make a general risk assesment that the modern world will face
there are some questions(4) to be asked regarding with water stress regions .
•

Are the region’s water resources being managed sustainably and efficiently?

•

Are water services being delivered reliably and affordably?

•

Are water-related risks being appropriately recognized and mitigated?

If we got the answers as “NO” for many regions under threat ,It indicates that we are so
late…..
3
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5.WHAT TO DO ?
The first step is forwarding a new international water security paradigm and rethinking on the
risk of conflict between countries in shared river basins.Water related crisis may destabilize
local and national politics creating large-scale population movements and other risks to foreign
and security policy. It is needed tor rise an awaraness with a risk analyses.
It is also considered that governments need to phase out subsidies for the water sector that
contribute to inefficient and wasteful water use.This will be politically perilous, but there is a
precedent in the form of an international effort to help countries phase out wasteful fuel and
energy subsidies in a responsible way.
The international community needs to initiate a serious discussion on how to help countries
solve their serious water crises, which may well represent the difference between success and
failure for fragile states.
We can see some promising initiatives are under way in several fragile and water-scarce states.
But at the end of the day, none of these initiatives are likely to succeed without significantly
increased financing.
The world’s water hotpoint areas need enough financial support, willpower ,research
creating actionable knowledge and a security paradigm change .

References
[1] Moore Scott 2018 “How to Solve the Global Water Crisis “The Real Challenges Are Not
Technical, but Political “ SNAPSHOT March 20, 2018WorldEnvironment
[2] Implications for US National Security of Anticipated Climate Change. This Intelligence
Community-coordinated memorandum was produced by the National Intelligence Council 10
August 2016.
[3] Yildiz, D., Gunes, M.S., Gokalp Yavuz, F. et al. “Detecting seasonal cycle shift on
streamflow over Turkey by using multivariate statistical methods”Theor Appl Climatol
(2017). https://doi.org/10.1007/s00704-017-2242-2
[4] Jägerskog A, “On Water Security in the MENA Region” This Q&A features on pages 1819 of the 2017 Water Around the Mediterranean report in partnership with the Union for the
Mediterranean” http://www.revolve-water.com/water-security-mena-region. Accessed 20
March 2018 .
[5] Jägerskog, Swain et. al. 2016. Water, migration and how they are interlinked. Working
paper 27. SIWI, Stockholm.

4

World Water Diplomacy & Science News- 2018-10002
Biography
Dursun Yıldız is a hydropolitics expert and Director of the Hydropolitics Academy
Association located in Ankara-Turkey .He is a civil engineer and
used to be Deputy Director at State Hydraulic Works in Turkey;
completed hydroinformatics post graduate course at the IHE in
Delft,Technical training programme in USBR-USA and a
master degree in Hydropolitics at the Hacettepe UniversityTurkey. He has over 5 years of teaching experiences in some
Turkish Universities and now works as head of his own Hydro
Energy & Strategy consulting company located in Ankara. He
has published severel international articles and 11 Books. He recieved Most Succesful
Reseracher Award on International Water Issues from Turkish Agricultural Association in
2008 and from Central Union of Irrigatıon Cooperatives in 2016.
( Recieved :12 March 2018 Accepted: 3 April 2018)

5

2018

ENGINEERING HYDROLOGY
DOGANPINAR POND
AND
IRRIGATION PROJECT
RAPOR NO: 13

Hydropolitics Academy

1.5.2018

Summarized for Second International Advanced
Course on Renewable Energies
May 2007, Istanbul/Turkey

By Harun Yaşar KUTOĞLU
Hydropolitics Academy
2018

Copyright © 2014 Hydropolitics Academy Any reproduction in full or in part of this publication
must mention the title and credit the Hydropolitics Academy as the copyright owner.

2

CONTENTS

Page No

1. LOCATION OF PROJECT AREA AND ITS PURPOSE…………………………………………….5

2.CLIMATE………………………………………………………………………………………………………….6

3.WATER SUPPLY ……..………………………………………………………………………………………7

4. SEDIMENT AND LOSSES… …………………………………………….………………………………..8

5 IRRIGATION WATER REQUIREMENT………………………………………………………………..9

6.OPERATION STUDIES……………………… …………………………………………………………..10

7. DESIGN FLOODS………………………….……………………………………………………………….11

8.TABLES………………………………………………………………………………………………………..14

9.FIGURES……………………………………………………………………………………………………..37

3

4

SECTION 1

LOCATION OF PROJECT AREA AND ITS PURPOSE

1. Introduction
The original report in Turkish consists of 7 sections and those sections are summarized
in the same order as follows .
1.1. Location of Project Area
Doğanpınar pond(small dam) is located in Gediz River catchment in the geographycal
region of Agean Sea. Its catchment area is 59,9 km2 at the pond axis on the Geçtin creek,
shown in Figure 1.
The project area was visited by the engineering company’s experts of hydrologist,
agriculture engineer, geological engineer and civil engineer at the early initial stage of
engineering services for the Project.
1.2. Purpose of the Project
The project will suply irrigation water to the agricultural area close to Doğanpınar
village.

5

SECTION 2

CLIMATE

2.1. General

(i) Mediterranean climate is predominant on the project area, with hot and dry
summer season and warm and rainy winter.
(ii) The hypsometric curve for the pond catchment can be seen in Figure 2.
(iii) The rainfall regime over the catchment can be represented by the mean montly
rainfall data at the meteorological stations presented in Table 1. These stations are
illustrated in Figure 1.
(iv) Thiessen polygons method is applied to the pond catchment as shown in Figure 3,
and from the view of these polygons it is concluded that Güneşli station’s rainfall data
represent the whole catchment area.
(v) Yearly and daily max. rainfall data series at Güneşli are given in Table 2 and 3 with
the results of frequency analyses.
(vi) Mean monthly temperature data at the surrounding meteorological stations are
presented in Table 4.
(vii) Mean monthly temperature values at Simav were transferred to Güneşli station
altitude and the reservoir water surface elevation by the use of temperature lapse
rate of 0.5ºC/100 m and latitude correction factor of 1ºC/60’.
(viii) Mean monthly evaporation data from class A pan at Güneşli station is presented
in Table 5 for the observation period from years 1987 to 1995.
Net evaporation values from the reservoir water surface in the last row of Table 5 are
resulted from the step by step calculations shown in Table 5 and use of relationship
in Figure 4.
The mean monthly temperature values in Table 5 for Güneşli station are obtained
from the transfer of temperature values in Table 5 for Simav station.
6

SECTION 3

WATER SUPPLY

3.1. Stream Gauging Station
The Doğanpınar stream gauging station (SGS) No: 5-65 equipped with recording
water stage gauge was established on the Geçtin creek at pond site in January 2005
The monthly flows at SGS No: 5-65 are presented in Table 6 for the obsevarion period
of years 2005 to 2006.
Some characteristic figures for SGS No: 5-65 and others within the same river
drainage system are given in Table 7, for which monthly flows and annual peak discharges
data can be used in estimating similar values at the pond site.
To do these, the following approaches are taken into account:
a)
b)
c)
d)

Correlation and regressions analysis
Hydrological similarity
Frequency analyses of peak discharge data series at SGSs in Table 7
Regional frequency analyses of peak discharge data series at SGSs in Table 7

3.2. Water Potential Calculation
Monthly flow data at SGS No:5-65, 5-35, 5-43 and 5-26 are given in Tables 6, 8, 9 and
10 respectively and pairs of these stations are correlated for the common obervation periods
as shown in Figures 5, 6, 7 and 8.
The extended values of SGS No: 5-65 from Figure 5 are presented in Table 6.
The missed monthly flow values at SGS No: 5-35 are filled from figures 6 and 7, and
then the results are given Table 8.
The missed monthly flow values for year 1995 at SGS No: 5-26 are completed from
the relationship in Figure 8 and the results are presented in Table 10.
Finally the monthly flows in Table 6 are adopted for Doğanpınar pond with annual
mean flow value of 19.187 hm3.
7

On the other hand, water potential at the pond axis is estimated by:
i) Hydrological similarity approach, Q= CAn

QDog=

ADog

2/3

x Q 5-35 = 0.774 x Q 5-35 = 13.11 hm3

A5-35
where:
Q = annual mean flow, hm3
A = catchment size, km2
C = runoff coefficent
n = power
ii) Empirical Approaches
Turc and Coutagne equations are applied and annual mean flow is obtained from
these equations as 10.97 hm3 and 9.84 hm3 respectively for the Doğanpınar pond axis.

The flow values given in Table 6 are assumed as most reliable ones and used in
hydraulic design step(Section 4).

8

SECTION 4

SEDIMENT AND LOSSES
i) Total yearly sediment yield at pond site is estimated r=280m 3/km2/year and then
the dead storage is calculated as 59.9x280x50=838 600 m3
Water quality of Geçtin creek at pond site is determined as C 1S1 from the analyses of
water samples.
ii) Evaporation loss:
Mean volume=Dead volume+1/2 Active Volume(see Figure 8A)
= 0.8386 + ½ x 1.678 hm3 = 1.678 hm3
The surface area corresponding to this mean volume is read off from Figure 8A as
0.225 km2
Reservoir elevation- volume-area curves for Doğanpınar pond in Figure 8A are
constructed by the use of data obtained from 1/5000 scaled reservoir map.
Evaporation loss from reservoir = 0.225 x 758.1 = 0.171hm 3
Infiltration loss = Total volume x Loss coefficient = 2.516 x 0.08 = 0.201 hm3
Total losses = Evaporation loss + Infiltration loss
= 0.171 + 0.201 = 0.372 hm3
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SECTION 5

IRRIGATION WATER REQUIREMENT
According to the crop pattern in Table 11, irrigation water requirement is calculated
by the use of Blaney-Criddle method, rainfall data at Güneşli and temperature data at Simav
are considered in the calculations.
The irrigation scheme consists of pipes, sprinkler and drop irrigation .
Annual total irrigation water requirement is calculated as 4446 hm 3/ha
SECTION 6

OPERATION STUDIES
These studies have been carried out for the last 3 years, calculations can be seen in
Table 12, which is self-explained.
The released water for irrigation =Vactive –Vloss
= 1.678 – 0.372
= 1.306 hm3
Amount of irrigation water = Irrigation areax0.9x0.97x (4446/1 000 000)
= 0.00388 hm3/ha
Net irrigated area= 1.306/0.00388=336.6 ha
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Net irrigated area obtained from operation studies in Table 12 is 493 ha which is
more reliable than 336.6 ha value.

SECTION 7

DESIGN FLOODS
7.1. Rainfall Analysis
Annual maximum daily rainfall data series at Güneşli station is used for frequency
analysis and the results obtained from this analysis are given in Table 3. The best fit
distrubution function is Gama 2.

7.2. Catchment Curve Number
CN=79 is determined by considering the land use of pond catchment.
7.3. Catchment Characteristic Values
Size………………………………………………………A= 59.9 km2
Length of main channel………………………………….L= 11.1 km
Distance between nearest point to
the gravity center and outlet ……………………………..Lc=4.8 km
Harmonic slope…………………………………………...S=0.041
Curve number…………………………………………….CN= 0.79
Harmonic slope calculation is shown in Figure 9
7.4. Design Floods Estimation
The following 3 approaches are used for the estimation of design floods.
7.4.1. Rainfall – Runoff Relationship
DSI synthetic unit hydrograph ( UH ) and Mockus synthetic unit hydrograph(UH)
methods are applied to the Doğanpınar pond catchment.
i) DSI UH method:
11

qp=414/A0.225(LxLc/√S)0.16 = 67.8 l/s/km2/mm (yield)
Qp=Ax qp =4.06 m3/s/mm (peak discharge of UH2)
Vb= Ax ha= 59.9x1x10-3=59 900 m3 ( volume of UH2)
Tb = 3.65(Vb / Qp ) = 14.97 hr (base time of UH2)
Tp = Tb /5 ≈ 3 hr (time to peak)
UH2 graph is shown in Figure 10.
Computation of effective rainfall blocks with 2 hr duration is shown in Table 13. These
blocks are converted to the total direct runoff hydrograph by the aid of UH 2 in Figure 10
and then superposed with 2 m3/s base flow constant value obtained from the analysis of
observed flows at SGS No: 5-65 and 5-35.
Hence total discharge hydrographs are obtained as shown in Figure 11, these
hydrographs are produced by two consecutive 2 hr effective rainfall blocks.
ii) Mockus UH method
Application of this method to the pond catchment is as follows:
Tc= 0.00032x(L 0.77/S 0.385) ≈ 1.43 hr (time of concentration)
D=2Tc 1/2=2.39 hr≈2.5 hr (effective rainfall duration)
D=ΔD=2.5 hr (unit hydrograph duration)
Tp=0.5x ΔD+0.6Tc=2.11 hr
1.2. Qp= Kx A x ha / Tp=5.90m3/s/mm(K=0.208) peak discharge of UH2.5
Qp=4.83 m3/s( K=0.170) peak discharge of UH2.5
UH2.5 graph and its ordinates are presented in Figure 12.
Net rainfall blocks with 2.5 hr duration, and their surface runoff peak discharges
compated by the aid of UH2.5 are given Table 13.
Taking into account of A, Tp and D values, UH2 obtained from DSI method is accepted
as the most suitable one in the studies and hence the flood hyragraphs in Figure 11 are
adopted in the hydraulic design studies of Doğanpınar pond.
7.4.2. Peak Discharge Frequency Analysis
The annual peak discharge data series and SGS No:5-35, closest to the pond axis, are
analyzed by applying frequency analysis techniques and results are given in Table 14. The
12

values with different return periods obtained from best fit distribution, transferred to the
pond site by the use of following relationship:
QDog= (ADog /A5-35)2/3 x Q5-35 = 0.774x Q5-35
The results are given in Table 15.
7.4.3. Regional Flood Frequency Analysis
Frequency analysis of the peak discharge data series with min. 10 years observation
period at SGSs in Table 7 are carried out as shown in Table 14, 16, 17,…22 and summary
results are given in Table 23 with dimensionless ratios.
A-Q2 relationship for 6 station in Table 23 is shown in Figure 13.
From figure 13, Q2=15 m3/s is determined for pond catchment size and multiplying
this figure by average dimensionless ratios in Table 23, the values given in Table 15 are
obtained for Doğanpınar pond axis.
7.4.4. Comparision of Design Floods
The peak discharge values in Table 15 are compared among themselves and the
hydrographs in Figure 11 are adopted for the hydraulic design of the Doğanpınar pond,
taking into account the economy, safety and reliability of the project.
7.4.5. Spillway Design Hydrograph
Considering downstream conditions and storage capacity of Doğanpınar pond, 1000
yr design flood is accepted as spillway design hydrograph.
The spillway design hydrograph illustrated in Figure 14 is calculated by the use of two
consecutive 1000 yr rainfall blocks in Table 13 and UH 2 in Figure 10, its peak discharge and
volume are Qp= 102.1 m3/s and V1000=2.05 hm3 respectively.
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Table 1: Mean Rainfall Depths at Meteorological Stations Within Catchment and Surrounding Area,
mm
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Table 2: Annual Total Rainfall Depths Observed at Güneşli Meteorological Station
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Table 3: Annual Daily Max. Rainfall Depths Observad at Güneşli Station
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Table 4: Mean Monthly Temperature Values at Surrounding Area of Project ,ºC
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Table 5: Net Evaporation from Doğanpınar Pond Reservoir , mm
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Table: 6 Montly Flows at SGS No: 5 - 65

DSİ ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
RASAT TABLOSU
İSTASYON İSMİ

GEÇTİN D.-DOĞANPINAR

İŞLT. İDARE

DSİ

İSTASYON NO

5-65

BÖLGE

EGE

İL VE İLÇESİ

MANİSA-GÖRDES

ENLM-BYLAM

**° **' - **° **'

RASAT TÜRÜ

RAKIM 786

3

AYLIK AKIM (hm )

YIL

EKİM

KASIM

ARALK

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZRN

TEMMZ

AĞSTS

EYLÜL

YILLIK

1970

0.544

0.581

8.271

2.639

6.185

3.304

1.495

0.719

0.603

0.519

0.506

0.515

25.881

1971

0.625

0.723

1.415

2.156

5.548

6.947

1.625

0.650

0.556

0.522

0.529

0.665

21.961

1972

0.577

1.629

2.872

0.741

2.488

1.235

0.923

0.591

0.509

0.487

0.547

0.495

13.093

1973

0.668

0.586

0.578

0.946

3.918

1.890

1.353

0.648

0.531

0.501

0.513

0.528

12.659

1974

0.533

0.579

1.405

0.636

3.427

4.434

0.911

0.681

0.494

0.477

0.489

0.563

14.629

1975

0.524

0.964

3.533

3.568

2.848

1.115

0.880

0.783

0.540

0.493

0.493

0.494

16.236

1976

0.520

0.711

1.709

0.814

2.379

0.699

2.633

0.660

0.519

0.487

0.482

0.486

12.100

1977

0.945

1.399

3.141

2.344

1.440

1.056

0.694

0.545

0.492

0.477

0.477

0.490

13.501

1978

1.019

0.601

1.389

7.349

5.904

2.405

2.321

1.867

0.477

0.474

0.473

0.529

24.810

1979

0.547

0.760

0.642

3.233

1.252

0.659

0.589

0.638

0.533

0.502

0.501

0.507

10.362

1980

0.536

0.609

1.358

5.455

1.062

2.848

0.825

0.683

0.594

0.512

0.512

0.530

15.524

1981

0.537

0.672

3.064

11.861

1.604

1.753

0.564

0.531

0.485

0.476

0.481

0.502

22.531

1982

0.515

1.488

13.538

1.534

1.434

1.825

1.892

1.909

0.553

0.529

0.490

0.486

26.194

1983

0.543

0.599

1.544

1.019

2.643

0.753

0.649

0.587

0.523

0.519

0.503

0.504

10.387

1984

0.275

1.612

1.365

4.376

11.402

7.262

6.306

2.016

0.633

0.280

0.216

0.209

35.952

1985

0.216

0.732

0.623

4.290

2.212

2.849

1.250

0.579

0.234

0.058

0.025

0.044

13.112

1986

0.520

1.753

0.784

6.922

3.196

1.990

0.688

0.578

0.510

0.478

0.472

0.499

18.390

1987

0.537

0.575

1.218

4.781

2.027

1.045

0.954

0.786

0.602

0.518

0.472

0.502

14.017

1988

0.556

1.445

2.166

1.136

1.308

7.649

1.287

0.843

0.725

0.575

0.562

0.620

18.872

1989

0.153

0.722

2.643

1.209

0.729

1.364

0.659

0.605

0.126

0.027

0.019

0.046

8.301

1990

0.197

0.828

1.920

1.008

2.647

1.453

0.719

0.374

0.115

0.020

0.019

0.028

9.329

1991

0.039

0.107

2.858

0.925

1.004

0.826

1.940

2.355

0.894

0.264

0.137

0.178

11.527

1992

0.217

0.240

0.680

0.968

0.781

5.102

3.293

0.703

0.251

0.070

0.023

0.027

12.354

1993

0.134

0.659

0.888

0.992

4.355

6.701

3.866

1.101

0.303

0.440

0.063

0.032

19.531

1994

0.085

0.356

1.875

1.398

3.013

2.519

1.949

1.494

0.266

0.030

0.022

0.020

13.028

1995

0.159

0.384

1.361

6.024

2.002

7.183

6.304

1.222

0.251

0.101

0.022

0.100

25.111

1996

0.125

1.131

1.846

1.555

6.669

3.794

3.904

1.274

0.425

0.075

0.036

0.088

20.922

1997

0.188

0.876

1.084

2.935

0.873

2.161

10.475

1.104

0.158

0.019

0.019

0.019

19.911

1998

0.840

0.885

6.798

5.270

5.337

7.982

3.863

4.634

1.117

0.386

0.123

0.083

37.319

1999

0.335

3.027

4.944

4.964

15.589

7.290

3.365

0.787

0.566

0.090

0.039

0.048

41.045

2000

0.125

0.454

1.072

2.329

6.285

5.090

3.339

1.104

0.177

0.019

0.019

0.019

20.032

2001

0.230

0.243

0.557

0.330

0.461

0.462

0.985

0.723

0.158

0.019

0.019

0.022

4.209

2002

0.019

0.666

10.610

6.723

2.228

3.810

7.294

1.586

0.594

0.060

0.019

0.019

33.628
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2003

0.371

1.046

1.427

2.491

8.296

7.164

6.434

1.517

0.534

0.094

0.025

0.222

29.622

2004

0.251

0.616

1.192

4.060

5.002

6.188

1.086

0.583

0.218

0.070

0.022

0.019

19.308

2005

0.000

0.000

0.000

0.335

4.767

7.789

1.218

0.770

1.231

2.177

2.556

0.942

21.786

2006

0.071

0.266

1.233

2.781

7.254

8.975

1.226

0.344

0.449

0.058

0.044

0.043

22.744

Ort

0.386

0.825

2.530

3.030

3.772

3.718

2.426

1.043

0.485

0.349

0.324

0.301

19.187

Not: 1970 - 2004 yılları aylık akımları (5-65) AGİ ile (5-35) AGİ aylık akımları lineer korelasyonundan; (y = 1.1117 X + 0.0193: R= 0.991)
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Table 7: Characteristic Values of SGSs Located within Project Area and Surrounding Area
İŞLETEN

İSTASYON NO

İSTASYON ADI

5 - 65

Geçtindere - Doğanpınar

DSİ

5 - 35*

İn Deresi - Güneşli

DSİ

5 - 43*

Cemaldere - Kayganlı

K

Sarma Ç. - Sarma
Gördes Ç. - Hacıhıdır

5

0

-

5

2

6

G

3

7

0

*

G

ö

ö

G

r

r

ö

d

d

r

e

e

d

s

s

e

Ç

Ç

s

.

.

Ç

-

H

-

.

a

D

-

D

c

a

a

r

r

ı

ı

h

ı

ı

b

ü

b

ü

ı

d

R

D

U

M

İ

S

YAĞIŞ ALANI
2
)

İSTASYON KOTU

59.9

10.01.1983
1

AÇILIŞ TARİHİ

k

k

(

k

15.01.2005

0

.

0

1

.

1

9

9

0

m

(

m

SEVİYE ÖLÇEĞİ

)

Değerlendirilen Yıllar

Eşel

Lim

786

X

X

2005 - 2006

88.0

598

X

X

1984 - 85, 1989 - 96,
1998 - 99, 2001,
2003 - 2006

6

2

X

X

4

.

0

9

0

1991-2003

D

S

r

E

İ

ü

D

S

E

İ

ü

KAPANIŞ TARİHİ

(14.05.2004' te Münferit)

DSİ

5 - 26
5 - 28*
5

U

1969

İ

E

İ

E

52.3

1

9

7

7

8

1

9

5

1

1

9

6

4

1

9

7

8

1

9

8

2

0

8

8

.

2

1

2

6

4

2

5

117
3

0

5

3

2

0

1

5

0

X

X

1970-94, 1996-2005
1

9

7

9

-

2

0

0

0

1

9

8

2

-

1

0

1

.

1

0

.

1

9

7

8

3

0

.

0

6

.

1

9

9

6

1

4

3

0

.

5

1

2

3

X

X

0

1

.

1

0

.

1

9

6

8

0

1

.

1

0

.

1

9

7

8

1

4

7

0

.

4

1

2

0

X

X

9

5

9

1

9

6

1

4

8

6

.

0

1

2

0

1

4

4

4

.

0

1

5

0

9

7

8

-

1980 - 2004

Gördes Ç. - Çömlekçi

EİE

5 - 04 (512)

Kum Ç. - Çömlekçi

DSİ

1

5 - 34*

Gördes Ç. - Maden Çeşmesi

DSİ

1

9

8

2

5 - 44

Demirbüken - Başlamış

1

9

9

1

1

4

8

.

0

1

9

6

5

5

1

2

.

3

1

9

5

1

9

0

1

.

6

520*

5 - 15*

Medar Ç. - Medar Köprüsü

509 (5 - 14)*

Medar Ç. - Kayalıoğlu

D

İ

S

1969 - 1978
0

1952-1960
1983-1998
1996-2001

DSİ
E

İ

E

1

0

6

1967-1997
7

7

X

X

1952-54, 1962-2004

20

Table 8: Monthly Flows at SGS No: 5 - 35

DSİ ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
RASAT TABLOSU
İSTASYON İSMİ

İN DERESİ-GÜNEŞLİ

İŞLT. İDARE

DSİ

İSTASYON NO

5-35

BÖLGE

EGE

İL VE İLÇESİ

MANİSA-GÖRDES

ENLM-BYLAM

39° 03' - 28° 22'

RASAT TÜRÜ
YIL

EKİM

RAKIM 598

AYLIK AKIM (hm3)
KASIM

ARALK

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZRN

TEMMZ

AĞSTS

EYLÜL

YILLIK

1970

0.472

0.505

7.423

2.356

5.546

2.955

1.327

0.629

0.525

0.450

0.438

0.446

23.072

1971

0.545

0.633

1.255

1.922

4.973

6.232

1.445

0.567

0.482

0.453

0.458

0.581

19.546

1972

0.502

1.448

2.566

0.649

2.221

1.093

0.813

0.514

0.441

0.421

0.475

0.428

11.570

1973

0.583

0.509

0.503

0.834

3.507

1.682

1.199

0.565

0.461

0.433

0.444

0.458

11.179

1974

0.462

0.503

1.246

0.555

3.065

3.972

0.802

0.595

0.427

0.412

0.423

0.489

12.951

1975

0.454

0.850

3.161

3.192

2.545

0.985

0.774

0.687

0.469

0.426

0.426

0.427

14.396

1976

0.450

0.622

1.520

0.715

2.123

0.612

2.351

0.576

0.449

0.421

0.416

0.420

10.676

1977

0.832

1.241

2.808

2.091

1.278

0.933

0.607

0.473

0.426

0.412

0.412

0.424

11.936

1978

0.899

0.523

1.232

6.594

5.294

2.146

2.070

1.662

0.412

0.409

0.408

0.459

22.109

1979

0.474

0.666

0.560

2.891

1.109

0.576

0.512

0.557

0.462

0.434

0.433

0.439

9.113

1980

0.465

0.530

1.204

4.890

0.938

2.545

0.725

0.597

0.517

0.443

0.443

0.459

13.756

1981

0.466

0.587

2.739

10.651

1.425

1.559

0.490

0.461

0.419

0.411

0.416

0.435

20.058

1982

0.446

1.321

12.160

1.362

1.272

1.624

1.685

1.700

0.480

0.459

0.424

0.420

23.354

1983

0.471

0.522

1.372

0.899

2.361

0.660

0.566

0.511

0.453

0.450

0.435

0.436

9.135

1984

0.230

1.433

1.210

3.919

10.239

6.515

5.655

1.796

0.552

0.234

0.177

0.171

32.131

1985

0.177

0.641

0.543

3.841

1.973

2.545

1.107

0.503

0.193

0.035

0.005

0.022

11.586

1986

0.450

1.559

0.688

6.209

2.858

1.773

0.601

0.503

0.442

0.413

0.408

0.431

16.334

1987

0.466

0.500

1.078

4.283

1.806

0.923

0.841

0.690

0.524

0.449

0.407

0.434

12.400

1988

0.483

1.283

1.931

1.004

1.160

6.863

1.140

0.741

0.634

0.500

0.488

0.540

16.768

1989

0.120

0.632

2.360

1.070

0.638

1.210

0.575

0.527

0.096

0.007

0.000

0.024

7.259

1990

0.159

0.728

1.710

0.889

2.364

1.290

0.629

0.319

0.086

0.001

0.000

0.007

8.183

1991

0.018

0.079

2.553

0.815

0.886

0.726

1.728

2.101

0.786

0.220

0.106

0.142

10.160

1992

0.178

0.198

0.594

0.853

0.685

4.572

2.945

0.615

0.209

0.046

0.003

0.007

10.905

1993

0.103

0.575

0.781

0.875

3.900

6.010

3.460

0.973

0.255

0.378

0.039

0.011

17.360

1994

0.059

0.303

1.670

1.240

2.693

2.248

1.736

1.327

0.222

0.010

0.002

0.001

11.511

1995

0.125

0.328

1.207

5.402

1.783

6.444

5.653

1.082

0.208

0.073

0.002

0.072

22.380

1996

0.095

1.000

1.644

1.381

5.982

3.396

3.494

1.128

0.365

0.050

0.015

0.062

18.612

1997

0.152

0.771

0.958

2.623

0.768

1.927

9.406

0.976

0.125

0.000

0.000

0.000

17.705

1998

0.738

0.779

6.098

4.723

4.783

7.163

3.457

4.151

0.988

0.330

0.093

0.057

33.361

1999

0.284

2.705

4.430

4.448

14.005

6.540

3.009

0.691

0.491

0.064

0.018

0.026

36.712

2000

0.095

0.391

0.947

2.078

5.636

4.561

2.986

0.976

0.142

0.000

0.000

0.000

17.811

2001

0.189

0.201

0.484

0.280

0.397

0.399

0.868

0.633

0.125

0.000

0.000

0.002

3.578
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2002

0.000

0.582

9.527

6.030

1.987

3.410

6.544

1.410

0.517

0.060

0.000

0.000

30.067

2003

0.317

0.924

1.266

2.223

7.445

6.427

5.770

1.347

0.463

0.067

0.005

0.182

26.437

2004

0.208

0.537

1.055

3.635

4.482

5.549

0.960

0.507

0.179

0.046

0.003

0.000

17.160

2005

0.000

0.204

0.191

1.212

4.880

6.462

1.280

0.887

0.419

0.293

0.168

0.000

15.996

2006

0.051

0.390

0.840

1.236

6.448

8.061

1.329

0.752

0.228

0.228

0.000

0.000

19.561

Ort.

0.330

0.735

2.257

2.699

3.391

3.313

2.177

0.939

0.397

0.258

0.216

0.230

16.941

Not: 1970 - 1983, 1986 - 1988, yılları aylık akımları; (5-35) AGİ ile (5-26) AGİ aylık akımları lineer korelasyonundan
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Table 9: Monthly flows at SGS No : 5 - 43

DSİ ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
RASAT TABLOSU
İSTASYON İSMİ

CEMAL D.-KAYGANLI

İŞLT. İDARE

DSİ

İSTASYON NO

5-43

BÖLGE

EGE

ENLM-BYLAM

39° 07' - 28° 00'

İL VE İLÇESİ
RASAT TÜRÜ
YIL

EKİM

RAKIM 290

3

AYLIK AKIM (hm )
KASIM

ARALK

OCAK

ŞUBAT

NİSAN

MART

MAYIS

HAZRN

TEMMZ

AĞSTS

EYLÜL

YILLIK

1991

0.163

0.354

4.480

1.640

1.370

0.962

2.340

1.700

0.650

0.126

0.001

0.019

13.805

1992

0.123

0.290

0.923

0.961

0.560

2.670

1.620

0.329

0.133

0.052

0.018

0.000

7.679

1993

1.142

0.631

1.160

1.238

2.960

2.910

1.730

0.877

0.315

0.083

0.001

0.011

13.058

1994

0.039

0.069

0.996

0.676

1.760

0.639

0.377

0.185

0.041

0.001

0.000

0.000

4.783

1995

0.015

0.047

0.579

3.430

1.510

4.440

4.010

0.705

0.083

0.011

0.000

0.022

14.852

1996

0.039

0.613

0.968

0.851

3.990

3.316

2.662

0.492

0.154

0.018

0.000

0.148

13.252

1997

0.118

0.527

0.650

1.750

0.525

1.290

6.230

0.662

0.100

0.016

0.009

0.016

11.893

1998

0.903

0.294

4.750

3.790

3.120

2.310

1.490

2.840

0.268

0.052

0.021

0.027

19.865

1999

0.125

1.640

2.660

2.460

7.900

3.590

1.930

0.506

0.251

0.107

0.029

0.029

21.227

2000

0.080

0.276

0.643

1.390

3.740

3.030

1.990

0.662

0.111

0.005

0.000

0.000

11.927

2001

0.042

0.078

0.189

0.311

0.647

0.183

0.501

0.676

0.045

0.006

0.000

0.002

2.680

2002

0.015

0.402

6.310

4.000

1.330

2.270

4.340

0.949

0.359

0.057

0.014

0.049

20.095

2003

0.203

0.597

0.860

1.536

4.791

4.736

3.379

1.055

0.219

0.021

0.001

0.007

17.405

Ort.

0.231

0.448

1.936

1.849

2.631

2.488

2.508

0.895

0.210

0.043

0.007

0.025

13.271
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Table 10: Monthly Flows at SGS No : 5 - 26

DSİ ETÜD VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
RASATLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
RASAT TABLOSU
İSTASYON İSMİ

SARMA Ç.-SARMA

İŞLT. İDARE

DSİ

İSTASYON NO

5-26

BÖLGE

EGE

İL VE İLÇESİ

MANİSA

ENLM-BYLAM

38° 46' - 27° 24'

RASAT TÜRÜ
YIL

EKİM

RAKIM 117

3

AYLIK AKIM (hm )
KASIM

ARALK

OCAK

ŞUBAT

NİSAN

MART

MAYIS

HAZRN

TEMMZ

AĞSTS

EYLÜL

YILLIK

1970

0.062

0.093

6.532

1.816

4.785

2.373

0.858

0.209

0.111

0.041

0.031

0.038

16.950

1971

0.130

0.212

0.791

1.412

4.252

5.423

0.968

0.151

0.072

0.044

0.050

0.164

13.668

1972

0.090

0.971

2.011

0.227

1.690

0.641

0.380

0.101

0.033

0.014

0.065

0.021

6.244

1973

0.166

0.097

0.091

0.399

2.887

1.189

0.739

0.149

0.052

0.026

0.036

0.049

5.880

1974

0.053

0.091

0.783

0.139

2.476

3.319

0.370

0.177

0.020

0.006

0.016

0.078

7.529

1975

0.045

0.414

2.565

2.594

1.992

0.540

0.343

0.262

0.059

0.020

0.019

0.021

8.874

1976

0.042

0.202

1.038

0.289

1.599

0.192

1.811

0.159

0.041

0.015

0.010

0.014

5.412

1977

0.398

0.778

2.237

1.569

0.812

0.491

0.188

0.063

0.019

0.006

0.006

0.017

6.585

1978

0.460

0.110

0.770

5.760

4.550

1.620

1.550

1.170

0.006

0.004

0.003

0.050

16.053

1979

0.064

0.243

0.144

2.314

0.655

0.159

0.100

0.141

0.053

0.027

0.026

0.032

3.957

1980

0.056

0.116

0.744

4.174

0.496

1.991

0.298

0.179

0.104

0.036

0.035

0.050

8.279

1981

0.057

0.170

2.172

9.537

0.950

1.074

0.079

0.052

0.013

0.005

0.010

0.027

14.145

1982

0.038

0.853

10.941

0.891

0.807

1.135

1.191

1.205

0.070

0.050

0.017

0.014

17.212

1983

0.061

0.109

0.900

0.460

1.820

0.237

0.150

0.098

0.045

0.041

0.028

0.029

3.978

1984

0.068

2.889

2.813

6.571

2.503

2.412

3.222

0.236

0.089

0.072

0.030

0.029

20.934

1985

0.067

0.112

0.148

0.806

0.269

0.523

0.258

0.097

0.034

0.024

0.013

0.024

2.376

1986

0.042

1.074

0.263

5.402

2.283

1.273

0.182

0.091

0.034

0.007

0.002

0.024

10.678

1987

0.056

0.088

0.627

3.610

1.304

0.482

0.405

0.265

0.111

0.041

0.002

0.027

7.017

1988

0.072

0.817

1.420

0.558

0.702

6.011

0.684

0.313

0.213

0.088

0.078

0.126

11.082

1989

0.209

1.030

2.650

0.216

0.143

1.970

0.099

0.082

0.042

0.029

0.022

0.024

6.516

1990

0.074

0.193

2.045

0.215

1.018

0.194

0.569

0.077

0.063

0.039

0.039

0.061

4.586

1991

0.060

0.079

2.799

0.733

0.171

0.209

0.148

0.907

0.104

0.028

0.018

0.029

5.285

1992

0.061

0.089

0.423

0.107

0.111

0.312

0.153

0.064

0.033

0.032

0.013

0.024

1.420

1993

0.062

0.391

1.700

0.733

1.990

3.030

1.800

0.284

0.057

0.006

0.003

0.010

10.066

1994

0.036

0.102

2.277

0.658

1.701

0.387

0.141

0.079

0.025

0.009

0.000

0.004

5.420

1995

0.000

0.102

0.733

3.743

1.146

4.491

3.924

0.643

0.016

0.000

0.000

0.000

14.799

1996

0.038

1.968

0.969

0.233

6.520

0.738

1.327

0.104

0.028

0.008

0.022

0.114

12.070

1997

0.069

0.227

0.133

2.077

0.056

1.699

3.231

0.345

0.159

0.067

0.068

0.078

8.209

1998

0.234

0.460

7.003

5.075

2.111

2.833

0.236

1.385

0.095

0.027

0.015

0.036

19.511

1999

0.116

3.221

3.194

3.701

11.416

1.484

0.758

0.109

0.037

0.015

0.022

0.036

24.109

2000

0.158

1.131

1.601

1.610

3.546

1.256

1.861

0.223

0.050

0.018

0.023

0.043

11.522

2001

0.066

0.126

0.128

0.307

1.725

0.150

0.194

1.096

0.042

0.015

0.059

0.045

3.953

2002

0.042

0.053

4.560

1.280

0.217

1.340

1.060

0.150

0.086

0.031

0.000

0.122

8.941

Table 10 Continued:
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2003

0.090

0.802

0.273

1.988

4.904

0.434

0.905

0.311

0.077

0.005

0.010

0.038

9.837

2004

0.055

0.142

0.235

3.336

0.725

0.254

0.145

0.095

0.053

0.017

0.022

0.047

5.126

2005

0.070

0.103

0.085

0.305

2.534

1.469

0.099

0.051

0.125

0.011

0.013

0.041

4.906

Ort.

0.096

0.546

1.883

2.079

2.135

1.482

0.845

0.309

0.063

0.026

0.023

0.044

9.531

Not: 1995 yılı aylık akım değerleri; (5-26) - (5-35) AGİ'lerin Aylık Akımları lineer Korelasyonundan (y = 0.7177 X - 0.1334, R= 0.878)
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Table 11 Crop Pattern Data
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Tablo 12: Operation Studies of Doğanpınar Pond

Max.Dep
Min. Dep
Aktif Dep

Yıl
2004

Toplam
2005

Toplam
2006

Toplam

2.516 Unit=hm3
0.838 Alan(km2)=a1*(V)^b1
1.678 H(m)=a2*(V)^b2
Havzasın- Ay başı
dan
depolama
Gelen su
Ay
(hm3)
hm³
10
0.251
2.395
11
0.616
2.516
12
1.192
2.516
1
4.060
2.516
2
5.002
2.516
3
6.188
2.516
4
1.086
2.516
5
0.583
2.516
6
0.218
2.516
7
0.070
2.150
8
0.022
1.536
9
0.019
1.099
19.307
10
0.000
0.902
11
0.000
0.851
12
0.000
0.845
1
0.335
0.840
2
4.767
1.169
3
7.789
2.516
4
1.218
2.516
5
0.770
2.516
6
1.231
2.516
7
2.177
2.516
8
2.556
2.516
9
0.942
2.516
21.785
10
0.071
2.516
11
0.266
2.516
12
1.233
2.516
1
2.781
2.516
2
7.254
2.516
3
8.975
2.516
4
1.226
2.516
5
0.344
2.516
6
0.449
2.516
7
0.058
2.381
8
0.044
1.751
9
0.043
1.331
22.744

a1=
b1=
a2=
b2=
Buharlaşma
mm
45.7
0
0
0
0
0
0
67.9
143.9
183.0
181.3
118.8
740.60
45.7
0
0
0
0
0
0
67.9
143.9
183
181.3
118.8
740.60
45.7
0
0
0
0
0
0
67.9
143.9
183
181.3
118.8
740.60

0.1756
0.5528
19.6010
0.2882
Sızma

hm³
0.013
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.020
0.042
0.049
0.040
0.022
0.186
0.008
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.020
0.042
0.054
0.053
0.035
0.211
0.013
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.020
0.042
0.052
0.043
0.024
0.195

hm³
0.016
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.014
0.010
0.007
0.182
0.006
0.006
0.006
0.006
0.008
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.148
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.017
0.016
0.012
0.009
0.187

Hmax
25.00 m
Hmin
17.55 m
Sulama Al 493.0 ha
Sulama Su 1.887 hm³
Dolusavak
Sulama
Suyu
suyu
hm³
0.18
0.60
1.18
4.04
4.99
6.17
1.07
0.44
0.00
0.00
0.00
0.00
18.67
0.00
0.00
0.00
0.00
4.76
7.77
1.20
0.62
0.65
1.49
2.08
0.70
19.27
0.00
0.25
1.22
2.76
7.24
8.96
1.21
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
21.84

hm³
0.037
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.109
0.525
0.620
0.408
0.187
1.887
0.037
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.109
0.525
0.620
0.408
0.187
1.887
0.037
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.109
0.525
0.620
0.408
0.187
1.887

Not= Sulama suyu miktarı (hm3) = Sulama alanı(ha) *3827.24/1000000

Notice: Net evaporation values listed in above table must be replaced by the similar values in Table 5.
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Table 13: Calculation of 2 hr and 2.5 hr Duration Effective Rainfall Blocks

Uygulanan
Yöntem
DSİ
Sentetik
Birim
Hidrograf
Mockus
Birim
Hidrograf

PLV
Son
(Simav) Çarpım

Günlük Yağış Yineleme Değerleri
10
25
50
100

2

5

50.9

67

76.6

87.8

95.5

500

1000

102.8

118.7

125.2

T
(sa)

%

MF

YADK

2

1

1.13

0.92

0.48

0.499

25.4

33.4

38.2

43.8

47.7

51.3

59.2

62.5

4

1

1.13

0.95

0.59

0.633

32.2

42.4

48.5

55.6

60.5

65.1

75.2

79.3

6

1

1.13

0.96

0.68

0.738

37.5

49.4

56.5

64.8

70.4

75.8

87.6

92.4

12

1

1.13

0.97

0.81

0.888

45.2

59.5

68.0

78.0

84.8

91.3

105.4

111.2

2.5

1

1.13

0.935

0.51

0.539

27.4

36.1

41.3

47.3

51.5

55.4

64.0

67.5

2 ve 2.5 SAAT SÜRELİ NET AKIŞ BLOKLARI

Toplam Süre Toplam Süre
2 sa
2.5 sa
Yineleme
(Yıl)

2
5
10
25
50
100
500
1000

Toplam Süre
4 sa

Toplam
Süre
2 sa

Toplam Süre
6 sa

1. Blok

1. Blok

1. Blok

2. Blok

1. Blok

2. Blok

3. Blok

1.78
4.53
6.61
9.38
11.50
13.56
18.44
20.60

2.37
5.67
8.11
11.28
13.68
16.04
21.61
24.00

1.37
3.74
5.57
8.02
9.88
11.75
16.17
18.09

2.69
4.92
6.37
8.13
9.38
10.58
13.25
14.25

1.15
3.30
4.97
7.24
8.96
10.71
14.84
16.64

2.80
5.18
6.72
8.60
9.94
11.22
14.08
15.27

2.37
4.01
5.05
6.30
7.17
8.01
9.85
10.60

26

Pik Debi
m3/s
7.2
18.4
26.8
38.1
46.7
55.1
74.9
83.6

Toplam Süre
2.5 sa
K1=0.208
Qp=5.90

K2=0.17
Qp=4.83

Pik Debi
m3/s
14.0
33.5
47.8
66.6
80.7
94.6
127.5
143.8

Pik Debi
m3/s
11.4
27.4
39.2
54.5
66.2
77.5
104.4
115.9

Toplam
Süre
4 sa

Toplam
Süre
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Table 14: Peak Discharges Observed at SGS No: 5 – 35 ( m3 / s )
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Table 16:Peak Discharges Observed at SGS No: 5 – 43 ( m3 / s )
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Tablo 18: Peak Discharges Observed at SGS No: 520
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Tablo 19: Peak Discharges Observed at SGS No:5 - 34
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Tablo 20 : Peak Discharges Observed at SGS No: 5 - 15
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Tablo 21 : Peak Discharges Observed at SGS No: 5 - 28
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Tablo 22 : Peak Discharges Observed at SGS No: 527
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Tablo 23: Regional Floods Frequency Analysis for Doğanpınar Pond
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Figure 1:Hydrometeorological Network for Manisa – Gördes Doğanpınar
Pond ( Small Dam )
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Figure 2: Hypsometric Curve for Doğanpınar Pond
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Figure 3: Thiessen Polygons
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Figure 4: Correlation between Monthly Evaporation and Temperature Values at
Güneşli Station
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Figure 5: Correlation between Montly Flows at SGS No : 5 – 65 and 5 – 35
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Figure 6: Correlation between Montly Flows at SGS No : 5 – 35 and 5 – 26
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Figure 7: Correlation between Montly Flows at SGS No : 5 – 35 and 5 - 43
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Figure 8A: Elevation – Volume - Area Curves for Doğanpınar Pond
Reservoir
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Figure 9: Harmonic Slope Calculation of Doğanpınar Pond catchment
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Figure 10: 2 hr and 1 mm UH for Doğanpınar Pond Catchment ( DSİ Snythetic UH Method )
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Figure 11: Flood Hydrographs of Different Recurrence Interval for Doğanpınar
Pond Site
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Figure 14: 1000 yr Flood Hydrograph for Doğanpınar Site
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ÖZET
Su kaynaklarının geliştirilmesi için hidrolojik tasarım çalışmalarını içeren mühendislik
hidrolojisi çalışmalarında taşkınlar hidrolojisinin önemli bir yeri olduğu bilinmektedir.Bu
bildiride konu ile ilgili bilgiler verilmiş,yurtiçi ve yurtdışından iki örnek uygulama aşağıdaki
bölümlerde açıklanmıştır.

SUMMARY
It is obvious that floods hydrology plays an important role in engineering hydrology studies
which cover hydrologic design studies performed for the development of water resources.
Some information on the subject is presented in this paper,two examples from inside and
outside country projects are explained as case studies in the following sections.
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1.AMAÇ
Su kaynaklarımızın geliştirilmesi için sürdürülen mühendislik hizmetlerinde mühendislik
hidrolojisinin ve taşkınlar hidrolojisinin önemi ile bu çalışmaların veri kalitesine bağlı olarak
yeterli güvenirliliğe

ulaşacağı vurgulanmıştır.Buna ek olarak hidrolojik veri toplanması

çalışmalarına daha fazla önem verilmesinin ilgililere duyurulması amaçlanmıştır.
Büyük medeniyetlerin tarihsel gelişiminin akarsu yatakları ve su yolları boyunca olmasının
ana nedeni,toplumların temel sorunlarının başında gelen su ihtiyacındandır . Örneğin Fırat ve
Dicle nehirleri boyunca Mezopotamya uygarlığı, Nil Nehri boyunca Mısır uygarlığı
gelişmiştir .Suyun bu boyutlardaki önemi yanında iyi bir şekilde yönetilmesi ve otoritenin
yetkilendirilmesi artık kaçınılmazdır.
2.GİRİŞ
Ülkemizde ve Dünya’da sınırlı bir doğal kaynak olan suyun insanların ve tüm canlıların
gereksinimlerini karşılayabilmesi için alan ve zaman içindeki dağılımının değiştirilmesi , ve
kontrol altına alınabilmesi amacı ile yapılan mühendislik çalışmaları “ Su Kaynaklarının
Geliştirilmesi ve Kontrolü “ adı altında toplanır ve bu çalışmalara “ Su Kaynakları
Mühendisliği “ adı verilir.Bu konuda 26 akarsu havzasında çalışan kamu kurumlarımızın
sayısı oldukça fazladır.Su kaynakları mühendisliğinin 3 ana başlığı su kullanımı,su kontrolü
ve su kalite yönetimi adı altında toplanır ve bunlar hidrolik mühendisinin temel ilgi
alanlarıdır.Suyun-taşkınların kontrolü konusu yurtiçi ve

yurtdışı projelerin dizayn

çalışmalarından verilen örneklerle aşağıda açıklanmıştır.
Doğal suyun hidrolojik çevrimi bir akarsuyumuzun yağış alanı, Ülkemiz ve / veya dünya için
aynıdır, diğer bir deyimle hidrolojik çevrim bir bütündür. Bu durum su kaynaklarının bütüncil
yaklaşımla yönetilmesini gerektirir.

Suyun oluşumunu, alansal ve zamansal dağılımı ile sirkülasyonunu yer bilimleri arasında
kısaca su bilimi diye tanımlanan “ Hidroloji “ inceler .
Baraj ve HES , derivasyon yapıları , sulama , drenaj , menfez , köprü gibi büyük ve küçük su (
hidrolik ) yapılarının tasarımı ve inşaatının ardından işletilmesi için “ Mühendislik Hidrolojisi
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“ teknikleri uygulanır , bu yapıların ekonomik , verimli ve emniyetli olmasında mühendislik
hidrolojisi önemli rol oynar.Hidrolik yapıların tasarım çalışmaları “ Hidrolojik , Hidrolik ve
Yapısal “ sıralı aşamalarla gerçekleşir.
Taşkınlar mühendislik hidrolojisinin en karmaşık problemlerini oluşturur , kuraklığın aksine
taşkınlar su fazlalığını ifade eder. Taşkın kontrol ve koruma , su kaynakları yönetiminin bir alt
bölümü olan taşkın yönetimi yaklaşımı ile daha başarılı olur.Taşkın hidrolojisi adı altında
toplanan taşkın kontrol ve koruma çalışmalarını yürütecek mühendislerin lisans ve / veya
lisansüstü düzeyde “ Mühendislik Hidrolojisi “ eğitimi almış olmalarının yararı açıktır.
Akarsuyun değişik nedenlerle yatağından taşarak çevresine zarar verecek ölçüde akması
taşkın diye tanımlanır.Taşkının en önemli nedenlerinden biri kontrolsuz yerleşimlerdir.
İnşa edilmiş taşkın kontrol ve koruma amaçlı hidrolik yapıların bir kısmının yıkılması ve /
veya fonksiyonlarını yerine getirememesinin asıl nedeni hidrolojik tasarım aşamasındaki
yetersizliklerdir. Bu yetersizlikler birinci derecede hidrolojik ölçümlere bağlıdır ve
mühendislik hidrolojisinin en zor bölümüdür. Cumhuriyet dönemi ile başlıyan ve DMİ , DSİ ,
EİE , KHGM gibi kamu kuruluşları tarafından büyük özverilerle yürütülen

sistematik

meteorolojik ve hidrolojik (hidrometeorolojik) ölçümler halen istenen yeterlilik ve
güvenirliliğe ulaşamamıştır ( Bkz Gölbaşı Mogan – Eymir Gölleri için Su Kaynakları ve
Çevre Yönetim Planı Projesi , ODTÜ ,1995 ; Zonguldak İçme Suyu Temini Tatbikat Projeleri
Yapımı ,Revize Mühendislik Hidrolojisi Raporu , ESPM , Ocak 2006 ) . Özellikle küçük
yağış alanlı akarsularımızda veri sorunu vardır. Bu durum ancak yeterli sayıda kalifiye eleman
istihdami ile aşılabilecektir. Modern ölçü teknik ve teknolojilerinin ilgili kuruluşlarda
uygulanmaya konmasının zamanı gelmiştir, veri otomasyonu ve matematik modeller ise
modern mühendislik hidrolojisi çalışmaları için zorunludur. Hidrometeorolojik veri
toplanmasındaki zorluklarımız bir dereceye kadar hizmet özelleştirilmesiyle aşılmaya
çalışılmaktadır.

Atmosferden yer yüzüne ve akarsu havzalarına düşen yağışların kontrolü söz konusu değildir,
ancak bu yağışların oluşturduğu akımlar ve taşkınlar hidrolik yapılarla kontrol altına
alınabilmektedir.
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Yağışı akışa dönüştüren akarsu havzaları aşağıdaki şemada gösterildiği gibi girdisi yağış ,
çıktısı akım olan bir sistem gibi düşünülerek sistem mühendisliği teknikleri uygulanabilir,Ф
sistemin transfer (dönüşüm) fonksiyonudur.

girdi→

sistem

→çıktı
I(t)→ Ф →Q(t)

Lineer bir rezervuar için süreklilik denklemi aşağıdaki gibidir:
dS/dt = I(t) – Q(t)
dS/dt : rezervuardaki değişimi gösterir.

Tasarım çalışmalarında yağış ve akış değişkenlerinin gelecekteki değerlerinin önceden
kestirilmesi zorunludur ve rastgele ( random ) karakterli bu değişkenlerin gelecekte
alabilecekleri değerler ancak olasılıkla belirlenebilir.
Öte yandan yağış bağımsız ve akış bağımlı değişken alınarak çok sayıda matematiksel
modeller geliştirilmektedir. Özellikle taşkın öngörü ve uyarı çalışmalarında bu tür
modellerden yararlanılır. Modelleri oluşturmak ve kalibrasyonu ile verifikasyonunu
yapabilmek için hidrometeorolojik ölçümler zorunludur.
Son yıllarda sıklıkla uğradığımız iki önemli doğal afet “ Deprem ve Taşkınlar “dır. Bunların
topluma ve çevreye etkileri unutulamıyacak büyük boyutlardadır. Deprem uzmanları
depremle birlikte yaşamanın kaçınılmaz olduğunu ısrarla halkımıza anlatmaktadır , taşkınlar
içinde benzer durumun yapılması kaçınılmazdır.

3TAŞKINLAR
Türkiye’de büyük taşkınlar bölgesel iklim , topoğrafya ve yağıs alanı büyüklüğü faktörlerinin
birleşiminden oluşur. Kuzey , batı ve güney sahillerimizdeki denizlerden iç kısımlara doğru
uzaklaştıkca atmosferdeki nem azalır. Karadeniz ve Akdeniz sahillerinde olduğu gibi nemli
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hava akışına dik yüksek kotlu alanlarda şiddetli yağışlar ve büyük taşkınlar gözlenir . Büyük
havzaların önemli taşkınları mevsimlik kar birikiminin yağmur ile birleşiminden oluşur.
Küçük havzaların büyük taşkınlarına ise konvektif fırtıların oluşturduğu şiddetli yağışlar
neden olur.
Yarı kurak iklim kuşağında yer alan Ülkemizde oldukça sık yaşanan taşkın sorunlarını aşmak
için başta DSİ olmak üzere Karayolları , KHGM , İller Bankası , Büyükşehir Belediyeleri
uğraş vermektedir.Son zamanlarda Su/Yapı’nın Filyos ve Temelsu’nun Manavgat
havzalarının taşkın kontrol ve koruma amaçlı DSİ projelerinin yapılabilirlik çalışmaları ile
DSİ’nin TEFER projesi bu çalışmalara örnek gösterilebilir.
TEFER projesi 4 adet pilot akarsu havzasında eş zamanlı meteorolojik ve hidrometrik veri
toplanması ve ardından taşkın tahmin ve uyarı sistemlerinden oluşur. Bu sistemler Devlet Su
İşleri , Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlükleri tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Uydu , radar , otomatik meteoroloji ve hidrometri istasyonlarının tesisi ile model seçimi ve
verifikasyonu TEFER projesinin kapsamındadır.
Bazı Mühendislik ve Müşavirlik firmalarımız da dış ülkelerde , Mozambik , Umman gibi ,
aldıkları projelerin mühendislik hidrolojisi ve taşkınlar hidrolojisi çalışmalarının kontrol ve /
veya yenileme hizmetlerini yürütmektedir. Bu ülkelerde taşkın verileri ve analizlerinde
karşılaşılan sorunlar çok daha zor aşılabilmiştir. Örneğin 1700 km2 yağış alanı ( Wadi
Dayqah Barajı , İçmesuyu temini amaçlı ) ve yıllık ortalama yağısı 100 mm’den az olan
Umman’daki Wadi Dayqah akarsuyunun pik debileri ( Hydrological Studies Report , May ,
2005 , H. Yaşar Kutoğlu ) 10 000 m3 / s ulaşmaktadır. Mozambik’teki Limpopo Nehrinin (
yağış alanı 412 000 km2 ) yatak depolaması ( Flood Review Report , 2002 , H. Yaşar Kutoğlu
) çok büyük boyutlardadır, pik debiler 20 000 m3 / s ‘ye ulaşmaktadır . Bu nehir üzerindeki
341 000 km2 Yağış alanlı Macarretane Barajının ( Regülatörü ) 600 m kret uzunluğu ve 39
adet kapağı vardır ve 1955 yılında inşa edilmiştir.
Eski teknoloji yanında taşkınlardan yıpranan kapak ve otomasyon mekanizmalarının
rehabilitasyonu Türk mühendislik ve müteahhitlik firmaları tarafından gerçekleştirilecektir ,
finansmanı İslam Kalkınma Bankası tarafından sağlanmaktadır.
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3.1.TARİHİ TAŞKINLAR
Ülkemizde vuku bulan tarihi taşkınlardan 20-21 Mayıs 1998 tarihli taşkının Filyos Çayı
havzasında oluşturduğu hasar sonucu, havzanın 1987 yılında hazırlanan Master Plan
Raporunun taşkın koruma yönünden yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Şubat 2001 ‘de
taşkın Revizyonu Raporu yayınlanmıştır.(Bkz.

Kaynak No: 4)

Bu taşkının pik debisi

ölçülememiştir, köprülerin çoğu yıkılmıştır, toplam zararı 1998 yılı birim fiatları ile 58.8
Trilyon TL’dir. Kaynak 4’de önerilen tesislerin toplam yatırım bedeli 793 milyon ABD $ ‘dır
. Filyosun mansabındaki Q500 =3318 m3/ s ‘lik pik debi, membada inşaa edilecek 5 adet
baraj , 8 adet sel kapanı gibi tesislerin rezervuarlarında depolanması sonucu, Q500 =1296 m3/
s’ ye düşecektir.
Ülkemizin özellikle Karadeniz ( 18 – 20 Haziran 1990 , 19 – 21 Mayıs 1998 , 14- 15 Ağustos
1998 , Temmuz- Ağustos 2002 tarihi taşkınları gibi ) , Trakya(11-15 mart 2006 tarihi taşkını
gibi) , Marmara , Ege ( 4 Kasım 1995 tarihi taşkını gibi ) ve Akdeniz ( Ocak
1979 , Mart 1980 tarihi taşkınları gibi ) coğrafi bölgelerinde akarsuların çok sık yinelenen
taşkınları can ve mal kaybına neden olmaktadır.
Yanlış yerleşim yanında altyapı eksiklikleri , taşkın kontrol ve koruma , taşkın öngörü ve
uyarı sistemlerinin yokluğu kayıpları artırmıştır.Kentsel yerleşim yerlerinde drenaj
olmamasından dolayı yağmur sularının neden olduğu su basmalarıda kayda değer
boyutlardadır.
Şiddetli taşkınlar sırasında ve sonrasında hidrometeorolojik verinin derlenmesi ve analizi
sonuçları birim hidrograf hesabında ,sızma parametrelerinin elde edilmesinde, muhtemel
maksimum yağış ve akım tahmininde , debi – olasılık bağıntılarının, frekans analizlerinin
hazırlanmasında kullanılır .Mart 2006 tarihli Meriç nehri taşkınının hidrometeorolojik etüt ve
araştırmasının yapılması sonucu elde edilecek bulgular, bundan sonraki dizayn çalışmalarında
mühendislerin kullanacağı yararlı sonuçlar olacaktır.
Örnek olarak Filyos Çayı havzasında 19 – 21 Mayıs günlerinde vukubulan tarihi taşkının
meteorolojik ve hidrolojik analizleri ( Bkz kaynak 4 ) ayrıntılı bir şekilde yapılmış ve elde
edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır :
- Fırtına yağışı 13 000 km2’lik yağış alanına üniforma yakın bir şekilde dağılmıştır, ve süresi
48 saattir.
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- En büyük noktasal yağışlar mansap ve orta kesimlerde gözlenmiştir.
- Noktasal yağışlar 100 yıl veya daha az yinelenmelidir.
- Kar erime akımının taşkın hidrografina katkısı yoktur.
- Tarihi fırtınanın yağış derinlik – alan – süre analizi yapılmıştır ,buna göre 48 saat süreli
yağış miktarı 25 km2’lik

alanda 226 mm’den toplam 13 000 km2’lik alanda 71.1 mm’ye

kadar degişmektedir.
- Muhtemel maksimum yağış fiziksel ve istatistik yöntemlerle tahmin edilmiştir.
- Mevcut akım gözlem istasyonları taşkın süresinde yıkılmış ve / veya tahrip olmuştur, su
seviyesi , debi gibi akım verisi alınamamıştır.
- Çok sayıda köprü ve taşkın koruma tesisi, sedde, duvar gibi , yıkılmıştır , akarsuların taşıdığı
malzemede bu yıkımlarda etkili olmuştur.
3.2.TAŞKIN KONTROL VE KORUMA
Taşkın kontrol ve koruma yapısal ( depolama, sedde, duvar v.b. ) ve yapısal olmıyan ( taşkın
öngörü ve uyarı, tahliye v.b. ) önlemlerin birlikte uygulanması ile sağlanabilir.
Ancak taşkınların mutlak kontrolu mümkün değildir, bu nedenle taşkınlarla birlikte yaşamayı
öğrenmek zorundayız. Yapısal ve yapısal olmıyan teknik ve teknolojilerin birlikte
kullanılması ile entegre bir taşkın kontrolu yönetimi gerçekleştirilir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kurulduğu 1953 yılından günümüze kadar su ve toprak
kaynaklarımızın geliştirilmesi ve yönetimi projelerinin planlama , kesin proje ve inşası ile
ardından işletilmesi yanında pek çok taşkın kontrol ve koruma projesinin de işletme
aşamasına kadar tüm mühendislik hizmetlerini yürütmüştür.
Ülkemizde taşkın koruma için yaygın şekilde yatak düzenlemesi , yatak kesitini büyütme ,
istinat duvarı , anroşman , canlı iksa gibi , yapılmaktadır, dizayn debileri 50, 100 veya 500 yıl
yinelenmelidir, bu düzenlemeler uzun ömürlü olamamaktadır. Akarsuların menbalarında
depolama tesisleri inşa edilmeden yapılan yatak düzenlemeleri kalıcı olamaz. Bazı yıllarda
Ülkemizdeki tarihi taşkınların yıllık toplam maddi zararı 1 milyar ABD $ üzerinde olmuştur.
Çeşitli yinelenmeli proje taşkınları aşağıda yöntemlerle hesaplanır :
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- Sentetik Birim Hidrograf
- Gözlenmiş Akımların Noktasal Frekans Analizi.
- Bölgesel Taşkın Frekans Analizi
İnsan hayatı kaybı konu olduğu zaman hidrolik yapıların boyutlandırılması , örneğin baraj
dolusavak boyutlandırması gibi , muhtemel maksimum taşkın (MMT) değerine göre yapılır .
MMT ise muhtemel maksimum yağıştan (MMY) t saat ve 1 cm’lik (veya 1 mm’lik) birim
hidrograf yardımı ile hesaplanır.
Depolama tesislerinin taşkın koruma dışında enerji , sulama , içme suyu , balıkçılık gibi
ikincil faydaları da vardır.
Taşkın kontrol ve koruma tesislerinin tasarım ( dizayn ) debilerinin tahmininde yapılacak hata
tesisin boyutlandırılmasını , maliyetini , yapım süresini ve ekonomik yapılırlığını etkiler
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4.ÖRNEK UYGULAMALAR

4.1.– Zonguldak İçme Suyu Tatbikat Projesi Yapımı işinin yazar tarafından hazırlanan
Revize Mühendislik Hidrolojisi Raporu’ndaki “Proje Taşkınları” bölümü örnek bir
uygulama olarak aşağıda özetlenmiştir. ESPM firması DSİ projesinin tümünün hazırlanması
yetki ve sorumluluğunu ihale yolu ile almıştır.
Proje Zonguldak ilinin güneyinde Ulutan Deresi üzerinde yer alan Kozlu Barajı ve Dereköy
Deresi üzerinde tasarlanan Doğan Regülatöründen oluşur , bu tesislerin yağış alanları sıra ile
22.4 km2 ve 16.5 km2’dir . Kozlu barajı 1988 yılından beri içmesuyu amaçlı olarak
işletmededir.

Şekil 1 Proje Alanı Hidrometeorolojik Ağ
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Doğan Regülatöründen 3 m. Çaplı ve 2220 m. uzunluğunda bir tünelle Gaca deresi yatağına
aktarılacak Dereköy suları Gaca deresi yatağını izleyerek Kozlu Baraj Gölüne ulaşacaktır (
Bkz Şekil 1 ) .

Proje Taşkınları

Proje alanındaki taşkın hidrografları direkt( yüzey ) akım , kar erime akım ve baz akım
hidrograflarının süperpozizyonundan oluşur.

Tesis yerlerindeki 500 yıla kadar yinelenmeli taşkınlar sentetik birim hidrograf yöntemi ile
hesaplanmıştır , diğer noktasal ve bölgesel taşkın frekans analiz yöntemlerinin
uygulanabilmesi için yeterli ve güvenilir akım verisi temin edilememiştir.

13

Doğan Regülatör Yeri ve Gaca Deresi Birim Hidrografları

Mockus sentetik birim hidrograf yöntemi uygulanarak tesis yerleri için bilgisayarda
hesaplanan 2 sa.ve 1 mm’lik birim hidrograflar ( BH )Şekil 2ve 3’de gösterilmiştir.
Karşılaştırma ve kontrol amacı ile aynı tesis yerleri için DSİ Sentetik BH yöntemi ile
hesaplanan 2 sa. ve 1 mm’lik BH’lar Şekil 4 ve 5’de verilmiştir.
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Yağış Analizi

Proje alanının yağışlarını Zonguldak meteoroloji istasyonu en iyi temsil eder.Yıllık 1 günlük
ve saatlik yağış dizileri ve frekans analiz değerleri elde edilmiş . Taşkın piki ve hidrografları
bu yağış değerlerinden hesaplanmıştır.
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Akış Analizi
Zonguldak’ın 2 , 4 , 6 saat süreli yağışlarından havza eğri numarası CN=78 alınarak 2 sa.
süreli efektif yağış blokları hesaplanmıştır . Bu bloklar 2 sa. ve 1 mm.’lik BH’lar ile şekil 6
ve 7’deki akış hidrograflarına dönüştürülmüştür. En kritik taşkın hidrografı toplam süresi 2 sa.
olan efektif yağıştan oluşmuştur.
Kar erime oranı 0.2 cm/ 0C- gün alınarak günlük en büyük kar erime debisi Doğan Regülatör
yeri için 6 m3/s ve Gaca deresi için 3 m3/s hesaplanmıştır . baz akım debileri ise sıra ile 1m 3/s
ve 0.5 m3/s hesaplanmıştır. Şekil 6 ve 7’deki taşkın toplam debi hidrografları bu değerleride
içerir. Projenin hidrolik dizayn aşamasında bu hidrografların kullanılması önerilmiştir .
Proje Alanında Yapılan Etüd ve Araştırmalar
Projenin hidroloji uzmanı proje alanı ve cevresindeki AGİ , tesis yerleri ve baz derelerin
belirli enkesit yerlerine giderek karakteristik hidrolojik, jeomorfolojik ve hidrolik bilgilerini
toplamıştır.
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4.2.– Design of Wadi Dayqah Dam and Water Supply Scheme to Muscat and Quriyat
işinin Detailed Design Studies kapsamiındaki “ Hydrological Studies Report , May 2005“
çalışmaları iş ortaklığı ( Black and Veatch,İngiltere + Nespak ,Pakistan+ Su/Yapı ,Türkiye)
grubunda yer alan Türk Firması adına yazar tarafından yapılmış ve iş veren konumundaki
Belediyeler , Çevre ve Su Kaynakları Bakanlığına sunulmuştur . Bu çalışmaların gerekli
verilerinin toplanması ve arazi etüdü için hidroloji uzmanı Muscat’a 10 günlük bir büro ve
arazi gezisi düzenlemiştir.Hidrolojik Çalışmalar Raporu içindeki “ Taşkınlar Bölümü “
aşağıda özetlenmiştir .
Wadi Dayqah Nehrinin taşkınları çok kısa süreli ve şiddetli yağışlardan her mevsimde oluşur .
Havza için CN=85 alınmıştır. Tarihi taşkın hidrograflarının baz akımı çok küçük olduğundan
bu hidrograflar direkt akım hidrografı olarak değerlendirilmiştir.
Dizayn taşkın hidrografları , sentetik BH ve pik debilerinin frekans analizi yaklaşımları ile
elde edilmiştir.
Tablo 1.Wadi Dayqah Barajı drenaj havzası içinde ve yakınlarındaki yağış istasyonlarındaki
yıllık günlük maksimum yağış değerlerinin frekans analizi sonuçları

Wadi Dayqah havzası 4 alt yağış alanına bölünerek her biri için Mockus Sentetik BH
Yöntemi ile 1 sa. ve 1 mm’lik BH’lar hesaplandıktan sonra baraj yerine göre geçikmeleri
dikkate alınarak süperpoze edilmiştir , yatak depolamasının BH’lara etkisi ihmal edilmiştir
Mevcut 12 meteoroloji istasyonuna göre

çizilen Thiessen poligonlarından istasyonların

ağırlıkları.Tablo 1’deki gibi hesaplanmıştır . Bu istasyonların yağış gözlem dizilerinin frekans
analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 2. Wadi Dayqah Barajı Yağış havzaqsında değişik tekerrürlerdeki yağışlar (mm)

Şekil 8. Wadi Dayqah Barajı havzası için proje taşkını hidrografları
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Düzeltme oranları yardımı ile alansal yağış değerleri Tablo 2’deki gibi elde edilmiştir.. Bu
Tablodaki 1 sa. süreli yağış bloklarının efektif yağış bölümleri hesaplandıktan sonra 1 sa. ve
1mm’lik BH ile Şekil 8de gösterilen akış hidrograflarına dönüştürülmüştür , hidrograflara 50
m3/s‘lik baz akım debisi ilave edilmiştir.

Şekil 9. Wadi Dayqah Barajı Havzasındaki Proje Taşkın Hidrografları
Wadi Dayqah Baraj yeri yakınındaki Mazara 1 akım gözlem istasyonunun ( arazi gezisinde
istasyon yeri incelenmiştir ) pik debi gözlem dizisi ve frekans analiz sonuçları elde edilmiştir.
Bu istasyonun yıllık 1,2,3,4 ve 5 günlük en büyük debi dizileri ve frekans analiz sonuçları
hesaplanmıştır. Her iki çalışmadan elde edilen sonuçlar yinelenmeli pik debiler ve
hacimlerden Şekil 9’deki taşkın hidrografları çizilmiştir. Şekil 8 ve 9’deki hidrograflar
karşılaştırılarak Şekil 9’dekilerin dizayn çalışmalarında kullanılması önerilmiştir.

Muhtemel maksimum taşkın hidrografı muhtemel maksimum yağıştan BH yardımı ile
hesaplanmıştır. Bu amaçla 12 adet meteoroloji istasyonunun yıllık bir günlük en büyük yağış
dizileri Hershfield yöntemi ile analiz edilerek muhtemel maksimum
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yağış değeri ve ardından Tablo 2’de son kolonda verilen 1 sa. süreli muhtemel maksimum
yağış blokları hesaplanmıştır.

VPMP

Hour
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

459 Mm3

20000
18000
16000

14000
12000
10000
8000
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PMP
50.0
565.8
6412.3
8434.1
9034.5
12508.5
15327.2
17102.9
17989.7
18398
17886.6
16696.0
15232.4
13667.2
12130.4
10809.3
9597.1
8384.5
7248.2
6172.4
5115.7
4248.0
3472.3
2833.9
2344.4
1891.2
1548.4
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41
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1249.3
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859.1
698.9
595.0
504.0
424.8
355.3
293.4
244.3
204.2
173.4
146.7
122.3
96.9
86.8
78.0
70.8
65.0
60.5
57.1
54.5
52.6
51.2
50.4
50.0
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0
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20
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Şekil 10 .Wadi Dayqah Barajı bölgesi için PMF
Havza eğri numarası CN=94 alınarak 12 saate kadar 1 sa. süreli efektif yağış blokları
bulunmuş ve bu bloklar 1sa. ve 1mm’lik BH ile Şekil 10’da görülen akış hidrografına
dönüştürüldükten sonra 50 m3/s’lik baz akım ile süperpoze edilmiştir.
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5.SONUÇ VE ÖNERİLER

•

Elektronik mühendisliğindeki gelişmeler , matematik modeller , bilgisayar , uydu ,
radar gibi teknolojik gelişmelerden yararlanılarak su kaynaklarının geliştirilmesi ,
kontrolu ve işletilmesinde daha iyi,hızlı ve ekonomik sonuçlara ulaşılmaktadır.

•

Taşkın kontrol ve koruma tesislerinin mühendislik hizmetleri ve işletilmesinde
uyguladığımız tasarım kriterleri son yıllarda Ülkemizde vuku bulan tarihi taşkınlarda
göz önünde bulundurularak yenilenmeli, taşkın hidrolojisi çalışmalarının uzman teknik
elemanlar tarafından yapılmasına özen gösterilmelidir.

•

Meteorolojik ve hidrolojik ( hidrometeorolojik ) veri toplanmasında yeterlilik ve
güvenirlilik ön planda tutulmalıdır.

•

Taşkın öngörü ve uyarı sistemleri geliştirilmelidir.

•

Taşkın yataklarındaki kontrolsüz yerleşimlere izin verilmemelidir.

•

Tarihi taşkınlardan ders alabilmemiz için bunların meteorolojik, hidrolojik etüdleri ve
analizleri uzmanlar tarafından ayrıntılı bir şekilde yapılmalı ve sonuçları
yayınlanmalıdır.

•

Toplum taşkın ve alınması gereken önlemler konularında bilinçlendirilmelidir.

•

Taşkın yönetimi çalışmalarını hızlandırmak için gerekli yasal ve kurumsal
düzenlemeler yapılmalıdır.
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1.GİRİŞ
• Doğada sınırlı bir kaynak olan su tüm canlıların yaşamını ve çevreyi
etkiler. Bu nedenle tarihteki büyük medeniyetlerin, Mezopotamya, Mısır
uygarlıkları gibi, akarsu boylarınca geliştiği bilinmektedir.
• Toplumlar sudan değişik şekillerde yararlandığı için su kaynaklarının
geliştirilmesinden önce aralarında anlaşma olmalıdır, diğer bir deyimle
suyun yararları toplumlar arasında paylaştırılmalıdır, su iyi bir şekilde
yönetilmelidir.
• Entegre Su Havzaları Yönetimi kaçınılmazdır, bu yönetimde su
kullanıcıları, planlamacılar ve politikacılardan oluşan katılımcı yaklaşım
yer almalıdır.
• Ülkemizde su kaynaklarımızın geliştirilmesi için uğraş veren çok sayıda
kurum ve kuruluş vardır ve bunun sonucu olarak ikilemeler kaçınılmaz
olmaktadır, örneğin hidrolojik ölçümler gibi. Bu ikilemeleri aşabilmenin
yolu kurumlar arası güçlü diyalog ve Havza Yönetim Modeli’dir.
• Bu amaçla havza içindeki yerleşimler, kirlilik kaynakları, yüzey ve yer altı
suyu potansiyeli, su ihtiyaçları, ulaşım, taşkın, drenaj, çevre ve turizm
olanakları belirlenmelidir, havza bir bütün olarak ele alınmalıdır ve su
kaynakları sistem yaklaşımı ile değerlendirilmelidir.
• Akarsularımızın akımları zamanla önemli ölçüde değiştiğinden ihtiyaçların
karşılanması amacı ile su kaynaklarımızın yönetilmesi gerekir, diğer bir
deyimle depolanmaları ve kontrolü gerekir.
• Öte yandan her akarsu havzası için bir bütün olan hidrolojik çevrim
benzer şekilde gözlenmeli ve değerlendirilmelidir. Aslında suyun
sürdürülebilir kullanımıda çevrimin bir bütün olarak ele alınmasını
gerektirir.
• Entegre havza yönetimi hidrolojik havza bazında katılımcı doğal kaynak
yönetimi diye tanımlanabilir, sürdürülebilir ve katılımcı kaynak
yönetimidir .
• Ülkemizin akarsu havzalarının havza yönetim planları entegre su
kaynakları yönetim prensiplerine göre hazırlanmalıdır. Su kaynaklarının
akılcı yönetiminin en önemli şartı da bütüncül yaklaşımdır. Havza
yönetimi doğal süreçler ile tesisleri en iyi koşullarda birleştirmeyi amaçlar
4

• Su kaynaklarımızın geliştirilmesi için tasarlanan hidrolik yapıların
mühendislik hizmetleri üç aşamada tamamlanır:
(i) Hidrolojik tasarım
(ii) Hidrolik tasarım
(iii) Yapısal tasarım
Aşağıdaki bölümde hidrolojik ölçümlerle birlikte hidrolojik tasarım aşamasında
yapılan çalışmalar açıklanmıştır

2.HİDROLOJİK TASARIM

• Hidrolojik tasarım aşamasındaki mühendislik hizmetlerinin önemini
belirtmek açısından inşa edilen hidrolik yapıların bir kısmının yıkılma
nedeninin bu aşamadaki çalışmaların yetersizliğinden ileri geldiğini
hatırlatmak uygun olur. Bu yetersizlikler en başta hidrolojik ölçümlerin
yeterli ve güvenilir olmasına bağlıdır.
• Cumhuriyetin başlangıcından beri kamu kuruluşlarımızın (DMİ, EİE, DSİ,
KHGM) tarafından özveri ile yürütülen meteorolojik ve hidrolojik
(hidrometeorolojik) ölçümlerin halen istenen yeterlilik ve güvenilirlikte
olduğunu söylemek zordur. Özellikle küçük yağış alanlı akarsularımız için
yeterli ve güvenilir veri sorunu devam etmektedir. Bu durum profesyonel
teknik eleman yanında modern ölçü teknik ve teknolojilerinin
uygulamaya konulması ile aşılabilecektir
• Hidrolojik veri toplanmasındaki zorluklar bir dereceye kadar bu
hizmetlerin özelleştirilmesi ile aşılmaya çalışılmaktadır. Diğer bir
beklentide Hidroloji Enstitüsü’nün kurulması durumunda yeterli ve
güvenilir hidrolojik verilerin toplanması ve değerlendirilmesidir.
• Hidrolojik çevrim içinde dolaşan suyun ancak yeryüzündeki fazı hidrolik
yapılarla kontrol edilebilmektedir. Bu yapıların tasarım çalışmalarında
hidrolojik çevrim parametrelerinin gelecekte alacağı değerlerin
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kestirilmesi zorunludur ve rastgele (random) karakterli bu değişkenlerin
gelecekteki değerleri ancak olasılıkla belirlenebilir.
• Tüm depolama tesislerimizin havza bazında olmasa bile kuraklık ve taşkın
kontrol ve koruma amaçları vardır, bunlar tesislerin yapılabilirlik ve
planlama aşamasında göz önünde bulundurulur .
• Bazı mühendislik ve müşavirlik firmalarımız dış ülkelerde mühendislik
hidrolojisi çalışmalarının kontrol ve/veya yenileme hizmetlerini
yürütmektedir, bu durum bile modern hidroloji tekniklerini uygulamaya
almamızın kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.
• Modern mühendislik hidrolojisi çalışmalarında kullanılan matematik
modelleri oluşturmak ve kalibrasyonu ile verifikasyonu için hidrolojik
ölçümler kullanılmaktadır.
• Kuraklık ve taşkınlar iki önemli sorunumuzdur. Bunlarla mücadele için
kamu kuruluşları uğraş vermektedir. Son yıllarda Filyos ve Manavgat
havzalarının entegre taşkın kontrol ve koruma amaçlı yapılabilirlik
çalışmaları ile TEFER projesi birer örnek çalışmadır.
• Hidrolik yapıların mühendislik hidrolojisi raporlarına, projenin
yapılabilirlik raporunda İklim ve Su Kaynakları başlığı altında yer
verilmektedir. Son yıllarda tüm kamu kuruluşları ve özel mühendislik
firmaları hidrolik yapılar için hidroloji raporları hazırlamaktadır, ancak bu
raporlarda yetkili bir hidrolojistin imza ve/veya onayı bulunmamaktadır.
• Mühendislik Hidrolojisi Raporları altı ana bölümden oluşur:
1-İklim,
2- Su Kaynakları,
3- Su İhtiyacı,
4- İşletme Çalışmaları,
5- Sediment ve Su Kalitesi,
6- Taşkınlar
• Mühendislik hidrolojisi raporlarındaki Su Kaynakları bölümünde verilen
çalışma sonuçları genellikle korelasyon bağıntıları ve/veya yağış alanları
oranına dayanmakta, Taşkınlar bölümündeki çalışmalar ise sentetik birim
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hidrograf yardımı ile yinelenmeli yağışlardan akış hidrografının
hesaplanmasına dayanmaktadır.

3.ÖNERİLER

• Eğitim : Lisans ve / veya lisansüstü, kurs ve seminer
• Hidroloji raporlarının onay yetkisi
• Hidroloji Enstitüsü’nün kurulması
• Taşkın,kuraklık gibi doğal olayların DMİ, YEGM VE DSİ işbirliği ile
kamuoyuna duyurulması
• Hidrolojik öngörü ve uyarı : Kısa,orta ve uzun süreli
• Tarihi taşkınların meteorolojik ve hidrolojik etüt ve araştırmalarının
yapılması
• Doğru ve güvenilir verilere hızlı erişimin sağlanması
• Otorite Kurumlar arasında koordinasyon : DMİ,SYGM, DSİ,YEGM
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Şekil 4 .Hidrolojik Çevrim

TAŞKINLAR VE EKONOMİSİ

• Tarihi Taşkınlar
• Muhtemel Taşkınlar
• Taşkın Zararları
• Önlemler ve Ekonomisi
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Mühendislik Hidrolojisi Raporları
• İKLİM VE SU KAYNAKLARI
• İklim
• Meteoroloji İstasyonları
• Yağışlar
• Sıcaklık
• Buharlaşma ve Evapotranspirasyon
• Rüzgar ve Nisbi Nem
• SU KAYNAKLARI
• Yerüstü Suları
• Yer altı Suları
• Suların Nitelikleri
• Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları
• SU İHTİYACI
• Sulama Suyu İhtiyacı
• Enerji Üretimi İçin Su İhtiyacı
• İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu İhtiyacı
• Diğer Su İhtiyaçları
• Sulamadan Dönen Sular
• İŞLETME ÇALIŞMALARI
• SEDİMENT VE SU KALİTESİ
• TAŞKINLAR
• GÖZLEMLER VE SONUÇLAR
• SORUNLAR
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KKTC SU TEMİN PROJESİ DENİZ GEÇİŞİ İSALE HATTINDA
OLUŞAN HASARIN ÖNDEĞERLENDİRME RAPORU

14 Ocak 2019

KKTC Su Temin Projesi, Deniz Geçişi İsale Hattında Oluşan
Hasar Üzerine Ön Değerlendirme
Dünyada bir ilk olan ve 5 yıldır KKTC’ye su ileten KKTC Su Temin Projesi, Deniz
Geçişi İsale Hattında hasar oluştuğu 11 Ocak 2019 tarihinde açıklanmıştır. Doğu
Akdeniz ve KKTC için stratejik öneme sahip olan bu projede oluşan
hasar, bu
projeyi başlangıcından bu yana birçok yönü ile takip eden SPD Hidropolitik Akademi
tarafından ön incelemeye tabi tutulmuş ve yapılan ön değerlendirme aşağıda
sunulmuştur.Bu ön değerlendirme raporu hasarla ilgili şimdiye kadar yapılan resmi
açıklamalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) su taşıyan ve 2015 yılından bu
yana işletmede olan boru hattının KKTC deki Geçitköy barajına ilettiği suda kesinti ve
KKTC için stratejik öneme haiz oluşması üzerine yapılan incelemede hattın Türkiye
tarafında sahilden 5 mil (7-8 Km.) açıkta hasara uğramış olduğu belirlenmiştir.
Proje
KKTC'nin su problemini köklü bir çözüme kavuşturmak amacıyla hayata geçirilen
KKTC’ye Boru ile Su Temini Projesi , Türkiye ile KKTC tarafında inşa edilen birer
baraj ve 81,6 kilometresi deniz geçişi olmak üzere toplam 107 kilometrelik isale
hattından ,depo ve terfi istasyonlarından oluşmaktadır.
Deniz geçişi isale hattı boruları, Türkiye ve KKTC kıyı kesimlerinde 20 m su
derinliğine ulaşıncaya kadar gömülü olarak (toplam 3,5 km), 20 m ile 280 m su
derinliği arasında ise stabiliteleri beton ağırlık blokları ile sağlanmak suretiyle deniz
tabanı üzerine döşenmiştir.
Açık deniz bölgesinde ise isale hattı deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve askıda
geçirilmiştir. KKTC Su Temin Projesi’nde 66,5 km’lik Deniz Geçişi İsale Hattı, her biri
1600 mm anma çapına sahip ve 500’er metre uzunluğunda olan HDPE (High Density
Polyethylene - Yüksek Yoğunluklu Polietilen) yekpare boruların birbirine mekanik
olarak bağlanması suretiyle teşkil edilmiştir.
Deniz yüzeyinden 250 m derinlikteki borular, şamandıralar vasıtasıyla askıda
tutulmuş ve deniz tabanına beton bloklar vasıtasıyla da sabitlenmiştir.
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Hasar Bölgesi ve Oluşan Hasar
Yerinde yapılan gözleme dayalı ilk resmi açıklamalar “Türkiye tarafında sahilden 5
mil (7-8 Km) açıkta kopma veya bağlantı yerinden ayrılma nedeniyle boru hattının
deniz yüzeyine çıktığı ve şamandıralardan birinin yüzdüğü tespit edilmiştir. Ayrıca
isale hattı olması gerektiği yönden sapmıştır. Olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir
yerinden çıkma vakası olduğu düşünülmektedir” şeklinde olmuştur.
Şamandıralardan birinin yüzdüğü şeklinde yapılan açıklama hasarın kıyı kesimindeki
tabana gömülü veya deniz tabanı üzerine oturan bölgenin dışında isale hattının
askıda geçtiği açık deniz bölgede gerçekleştiğini göstermektedir.

Hasar’ın Muhtemel Nedenleri
SPD Hidropolitik Akademi uzmanları tarafından yapılan ön değerlendirmede hasarın
muhtemel nedenleri olarak aşağıda verilen hususlar öne çıkmıştır
1. İşletme Yanlışlığı Nedeniyle : Türkiye tarafındaki vananın hatalı işletilmesi
nedeniyle oluşabilecek su darbesine bağlı olarak borunun salınıma geçmesi
ve hattın kıyı kesiminden hemen sonra askıya geçtiği bölgede en zayıf
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noktası olan bağlantı noktasından
ayrılması veya kopması şeklinde
gerçekleşmiş olabilir,
2. Deniz Altındaki Olağanüstü Fiziki Koşullar Nedeniyle : Boru hattını deniz
dibindeki beton bloklara bağlayan askı halatının kopması sonucu boru
bağlantı noktasına gelen ilave aşırı kuvvetler nedeniyle bağlantı noktasında
ayrılma veya kopma gerçekleşmiş olabilir. Bu ihtimal şamandıra mapalarının
ve askı halatlarının dayanıklılığı ve bölgede olağanüstü deprem,tsunami gibi
koşulların oluşmamış olması
nedenleriyle düşük bir ihtimal olarak
değerlendirilmektedir.
3. Sabotaj Nedeniyle :Hasar sonrası yapılan ilk gözlemde şamandıra deniz
yüzeyinde görülmüştür. Bu nedenle hasar şamandırayı deniz tabanındaki
beton bloklara bağlayan askı halatının kopma veya kesilmeye maruz kalmış
olması nedeniyle oluşmuş olabilir.
4. Bağlantı Noktasında İmalat Hatası Nedeniyle :Hasar, oluştuğu bağlantı
noktasına özgü noktasal bir imalat hatası nedeniyle oluşmuş olabilir. Ancak
bu bölgedeki tüm bağlantı ankrajlarının tamamen parçalanarak borunun
yüzeye çıkmış olması düşük bir ihtimal olarak değerlendirilmektedir.

Boru hattının geçtiği bölgede denizaltında oluşabilecek akıntıların böyle bir hasarın
oluşmasında etkili olmayacağı değerlendirilmektedir.
KKTC’nin Su Güvenliğine Etkisi
Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye gelen vanalar hatta sorun olduğu için
kapatılmıştır. Bu nedenle boru hattından KKTC’deki Geçitköy Barajına su iletimi
durmuştur. Ancak Geçitköy barajında KKTC’nin 10 aylık su ihtiyacını karşılayacak 20
milyon m3 su bulunmaktadır. Hasarın onarımı ve boru içine dolan tuzlu suyun
boşaltılması bu süreden çok daha kısa süre içinde gerçekleşebilecektir. Bu nedenle
oluşan bu hasarın KKTC’nin su arz güvenliğine olumsuz etkisinin olmayacağı
değerlendirilmektedir.
Kısa Değerlendirme ve Öneriler
KKTC’ye Boru ile su temini projesi, askılı boru sistemiyle deniz geçilerek su
aktarılan dünyadaki tek projedir .5 yıldır sorunsuz olarak işletmede olan bu projede
oluşan bu hasarın spekülasyondan uzak bir şekilde ele alınması gerekir. Hasar ile
ilgili yapılacak olan araştırmalardan elde edilen sonuçların bu konudaki mühendislik
hesaplarına ve uygulamalara katkıda bulunabilecek sonuçlar olacağı ve bu nedenle
detaylı olarak incelenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Hasar sonrası yapılan ilk gözlemde şamandıranın deniz yüzeyinde görülmesi
şamandırayı deniz tabanındaki beton bloklara bağlayan askı halatının kopma veya
kesilmeye maruz kalmış olabileceğini de düşündürtmektedir.
Öneri:
KKTC Su Temin Projesi, Deniz Geçişi İsale Hattında hasarın oluştuğu bölgede
yapılan ilk gözlemlerde kopma veya bağlantı yerinden ayrılma nedeniyle boru
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hattının deniz yüzeyine çıktığı, şamandıralardan birinin yüzdüğü ve ayrıca hattın
olması gerektiği yönden saptığı tespit edilmiştir.
Bu ilk gözlem ve tespitlere göre boru hattının kopan veya ayrılan ucu 250 m
derinlikten deniz yüzeyine çıkmıştır. Bu durumda isale hattının bu bölümü tekrar
batırılarak 250 m derinlikte askıya alınmasına kadar akıntı ve dalga kuvvetleriyle
hareket edecektir. Bu sürede oluşacak hareketlilik kopma veya ayrıma bölgesine en
yakın bağlantı noktalarının da projede dikkate alınmayan ilave aşırı yüklerle
zorlanmasına ve zayıflamasına neden olabilir.
Onarımda bu hususun da dikkate alınarak kopma bölgesine en yakın bağlantı
noktalarında gerekli kontrollerin yapılmasının, yeni hasarların meydana gelmemesi
açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

PROJENİN ŞEMATİK GÖRÜNÜŞÜ
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KIYI KESİMİNDE DENİZ TABANI ÜZERİNE DÖŞENEN İSALE HATTI BORULARININ
MEKANİK BİRLEŞTİRME İŞLEMİ
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AÇIK DENİZ KESİMİNDE ASKIDA GEÇEN İSALE HATTI BORULARININ Y PARÇASI
İLE MEKANİK BİRLEŞTİRME İŞLEMİ
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Şamandıra Mapaları ve Şamandıralar
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ARAKLI KARADERE TAŞKINI
TEKNİK İNCELEME ÖN RAPORU

Su Politikaları Derneği

Araklı Karadere Taşkını Teknik İnceleme Ön
Raporu

Haziran 2019

RAPOR NO: 2019-3
Raporun Adı: Araklı Kardere Taşkını Teknik İnceleme Ön aporu
Raporu Hazırlayan : Dursun YILDIZ
DSİ Daire Başkan Yrd (E)
İnşaat Müh. Su Politikaları Uzmanı
TEMA Bilim Kurulu Üyesi

ÖN RAPOR HAKKINDA
Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt ve Çamlıktepe mahallelerinde, 18 Haziran'da şiddetli yağış sonrası
meydana gelen taşkın hem bölge sakinlerinin hem de taşkının zararlarının artmasını önlemek için çalışan DSİ
görevlilerinin yaşamlarını kaybetmesine neden oldu.
Bölgede yaşanan bu felakette yaşamlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Yaşanan taşkın sonrasında Derneğimizin uzmanları tarafından yapılan değerlendirmede aşağıdaki hususlar
tespit edilmiştir.
Bölgede sürekli olarak can ve mal kaybına neden olan ve gelecekte de yaşanması kuvvetle muhtemel olan bu
taşkınların nedenleri ve alınacak önlemlerle ilgili değerlendirmeler her türlü spekülasyondan uzak yapılmalıdır.
Bu nedenle derneğimizin bazı tespitlerini ve değerlendirmelerini “Araklı Taşkını Teknik Değerlendirme Ön
Raporu” ile ilgili kişi kurum ve kesimlerin dikkatine sunmak istedik.
Hazırladığımız ön rapor bu konuyu daha önce onlarca defa yapıldığı gibi tüm detayları ile ele almamıştır.
Bunun yerine DSİ Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemlere rağmen bölgede taşkınlarda can ve mal
kaybına neden olan kronikleşmiş asıl nedenleri ele almış ve bunları tekrar kamuoyunun dikkatine sunmak
üzere hazırlanmıştır.
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan
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1. MEVCUT DURUM
Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt ve Çamlıktepe mahallelerinde, 18 Haziran'da şiddetli yağış
sonrası meydana gelen taşkın ile ilgili olarak yapılan incelemede daha önceki taşkınlar
dikkate alınarak DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından aşağıda sözü edilen Trabzon
Araklı İlçesi Karadere Taşkın Koruma Projesi yapılmıştır.
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 06.12.2012 tarihinde ihale edilen ve 27 milyon TL’ye
mal olan, “Trabzon ili Araklı İlçesi Karadere Taşkın Koruma İnşaatı” işi 2016 yılı başında
tamamlanarak hizmete girmiştir.
Toplamda 11 köyü taşkınlardan koruyacak olan iş kapsamında, 12 572 m tek taraflı beton
taşkın koruma duvarı, 6105 m taş tahkimatlı sedde, 1 adet köprü, 2 adet menfez, 5 adet
ıslah sekisi, 12 222 m kargir duvar imalatı, 1 adet araç geçiş köprüsü, 1 adet tersip bendi,
638 m U kanal imalatı, 2660 ferforje korkuluk ve 16 adet brit yapılmıştır.
Su Politikaları Derneğimizin (SPD) uzmanları tarafından taşkın bölgesiyle ilgili yapılan
incelemeler, DSİ tarafından gerçekleştirilen bu projenin çok olumlu etkisi olduğunu ,
yapılmaması durumunda can ve mal kaybının çok daha fazla olabileceğini ortaya
koymuştur.
Ancak alınan bu önlemlere rağmen yine de can ve mal kaybı yaşanmıştır. Bunun
nedenlerinden biri bu kez taşkının yukarı havzada (Nehrin yüksek kesimlerinde) ki yoğun
ve şiddetli yağışla başlamış olmasıdır. (Foto1).
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Foto1. Karadere’nin yüksek eğimli vahşi dere karakteri taşıyan yukarı havzası
Eğimin çok yüksek olduğu bu bölgeye düşen şiddetli yağış aniden akışa geçerek 2-3 m
derinliğe ulaşmıştır. Yüksek eğimli bir bölge olmasının oluşturduğu yüksek sürükleme etkisi
ile taşınan kaya ve diğer malzemeler hemen bu bölgede yer alan Yeşilyurt ve Çamlıktepe
mahallelerinde büyük hasar ve can kaybı yaratmıştır.
Taşkın bölgesinde DSİ’nin taşkın projesi kapsamında tamamlanan tek taraflı taşkın koruma
duvarı mevcuttur.(Foto 2.)

Foto 2. DSİ tarafından Taşkın Koruma Projesi kapsamında yaptırılan tek taraflı taşkın
koruma duvarı
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2.NEHİR YATAĞINDAKİ YAPILAŞMALAR
Bölgede bugüne değin yaşanılan birçok taşkında kayıpların en temel nedeni olarak
gösterilen “Nehir Yatağındaki Yapılaşma” bu taşkında da maalesef en temel neden
olmuştur.
Bu kez nehir yatağındaki bu yapılaşmanın taşkına karşı koruma önlemlerini de olumsuz
olarak etkilediği tespit edilmiştir.
Taşkın bölgesinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler (Foto 3 ) bu konuyu
açıklamaktadır.
Foto 3 de de görüldüğü gibi taşkın debisi taşkın yatağındaki yatay kurbun üzerinden aşarak
büyük hasara neden olmuştur.

Foto 3 .Yataydaki kurb nedeniyle koruma altındaki yatağından çıkan taşkın debisi
Nehir yatağında taşkın koruma duvar çalışması yapılmasına rağmen bu çalışma
kapsamında nehir yatağındaki yapılaşma nedeniyle nehir yatağının doğrusal bir eksene
getirilemediği görülmektedir. Yapılması gereken mühendislik uygulaması Foto 4 te de
çizildiği gibi o bölgede yatay kurbun kaldırılıp gelecek olan taşkın debisinin yatak içerisinde
kalmasını sağlayarak nehrin akışaşağısına bırakmak olmalıdır.Ancak nehir yatağı içindeki
yapılaşmanın buna engel olduğu düşünülmektedir.
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Foto 4 . Yapılama nedeniyle doğrultusu değiştirilemeyen nehir yatağı.

Foto 5. Nehir yatağındaki yapılaşmanın engellediği çözümler
Foto 5’de aynı noktada nehir yatağındaki yapılaşmanın uygulanabilecek mğhendislik
çözümlerine nasıl engel olduğu daha açık bir şekilde görülmektedir.
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Foto 6 Taşkın debisinin yatay bir kurbda yaptığı tahribat

Aynı taşkın debisi karşılaştığı yatay kurblarda da büyük hasarlar oluşturmuştur (Foto 6). Bu
durum taşkın debisinin olabildiğince doğrusal bir yatakta akıtılması gerektiğini bunun
sağlanamadığı koşullarda hasar oluşması riskinin çok arttığı bilinmektedir.
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Foto 7. Araklı taşkını süresince ve taşkından sonra nehir yatağının durumu
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Foto 8.Nehir yatağında yapılaşma nedeniyle daralan nehir enkesiti ve taşkının nehir
yatağından karayoluna yayılması
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3.KISA DEĞERLENDİRME
18 Haziran 2019 Araklı taşkını, DSİ’nin 2016 yılında tamamlanan Karadere Taşkın
Koruma Projesine rağmen 8 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve birçok maddi zarara
neden olmuştur.
2016 yılında tamamlanmış olan DSİ’nin Karadere Taşkın Koruma projesi bölgede can ve
mal kaybının çok daha fazla olmasını önlemiştir.
Ancak dere yatağında alınan teknik koruma önlemlerine rağmen Karadere’nin eğimi çok
dik olan yukarı havzasına çok kısa sürede ve çok şiddetli olarak düşen yağış bu sonucu
yaratmıştır.
Bu durum dere yatağında yapılan taşkın koruma çalışmalarının yanısıra diğer önlemlere
duyulan ihtiyacı da ortaya koymuştur.Bu önlemler daha önce de birçok yayında ve etkinlikte
belirtilmiş olup bu raporda söz edilmeyecektir.
Bu rapor daha çok bölgede nehir yatağındaki yoğun yapılaşmanın olumsuz etkilerine dikkat
çekmek üzere hazırlanmıştır. Araklı taşkını için yapılan inceleme, nehir yatağında ve
bölgenin genelinde heyelan riski olan yerlerdeki yapılaşmanın bölgede doğal afet risk
yönetimini çok zorlaştırdığını bir kez daha ortaya koymuştur.
Özel olarak nehir yatağındaki yapılaşma, gerek
nehir yatağında teknik koruma
önlemlerinin alınması süresince gerekse taşkın risk yönetiminde çok büyük sorunlara neden
olmaktadır.Bu durum raporumuzda açıkça ortaya konmuştur.
Raporumuzun bölgede yaşanmış ve yaşanacak olan taşkınların etkilerinin ve alınacak olan
önlemlerin objektif olarak değerlendirilmesine katkıda bulunmasını umuyoruz
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1.YAPILAN ÇALIŞMANIN
KÜNYESİ ve BAZI SONUÇLARI
Bu raporda HES’lerin kapasite kullanımı için yapılan hesaplarda aşağıda verilen
kriterler kullanılmış ve elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
1. Kullanılan tüm veriler (Kurulu Güç, Planlanan Üretim Miktarı, Üretilen Yıllık
Elektrik Enerjisi) YEKDEM1( Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme
Mekanizması) tarafından her yıl yayınlanan “YEKDEM Kesin Listelerinden
elde edilmiştir.
2. YEKDEM listelerindeki enerji tesislerinden Nehir ve Kanal Santralleri ve
Rezervuarlı HES’ler değerlendirmeye alınmıştır.
3. YEKDEM listelerinde 2013, 2014 ve 2015 yıllarında sırasıyla sadece 44 adet, 14
adet ve 41 adet HES’in istatistiki verileri yer almaktadır. Bu nedenle bu
çalışmada daha fazla HES verisinin yer aldığı 2016 yılından sonraki listeler
kullanılmıştır2.
4. Çalışmada 2015 yılından başlayarak 2016, 2017 ve 2018 yıllarında kesintisiz
üretim yapmış olan 259 adet Nehir ve Kanal Tipi HES ve 41 adet Rezervuarlı
HES’in kurulu güç, planlanan ve gerçekleşen üretim verileri kullanılmıştır.
5. 2019 yılının Nihai YEK Listesinde 463 adet HES tesisinin verileri bulunmasına
rağmen bunlardan sadece 259 unun geçmiş 4 senelik sürekli üretim verisi
bulunmaktadır. Rezervuarlı HES’lerde sadece 41 adedinin son 3 yıllık sürekli,
üretim verisi mevcuttur.
6. EPDK verilerine göre 2018 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki depolamasız akarsu
HES Kurulu gücü 7748 MW, HES sayısı ise 510 dur. Bu durumda yaptığımız
inceleme işletmedeki tüm Hidrolik Akarsu HES’lerinin kurulu gücünün %60’ını
kapsamıştır. Üretilen elektrik enerjisi itibariyle de bu oran %59 olmuştur.
7. Üzerinde çalışılan 259 Nehir ve Kanal tipi HES’in kurulu güç ortalaması 17
MW ‘tır
8. Üzerinde çalışılan Nehir ve Kanal tipi HES’lerin arasındaki maksimum kurulu
güç :142 MW, minimum kurulu güç ise 0,63 MW dır.
9. İncelenmiş olan Nehir ve Kanal tipi HES’lerin %64’ü sırasıyla Doğu Karadeniz,
Dicle Fırat, Ceyhan, Yeşilırmak ve Çoruh Nehir Havzalarında yer almaktadır.

YEKDEM ile Devlet, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel
kişilerin bizzat ve LÜY (Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği) kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim
yapan kişilerin bölgelerinde bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve
bunlara yapılacak ödemelere ilişkin teşvik edici bir ortam hazırlamayı hedeflemektedir.
2
Kullanılan yıllık YEK listelerinde bir önceki yıla ait üretim verileri yer almaktadır.
1
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10. Bu araştırmada dikkate alınan 4 yıl (2015-2018) içerisinde üretimin yüksek
olduğu 2017 yılında sadece 33 adet Nehir ve kanal Tipi HES (Toplam 590 MW
) planlanmış olan üretimden daha fazla üretim gerçekleştirmiştir
11. Bu araştırmada incelenen 259 Nehir ve Kanal Tipi HES’in 26 adedi (394 MW )
2017 yılında planladıkları üretim değerine çok yaklaşmıştır (%95).
12. İncelelen Nehir ve kanal Tipi HES’ler arasından 200 adedi ise üretmeyi
planladıkları enerjinin çeşitli oranlarda altında üretim yapmıştır.
13. İncelenen 259 adet Nehir ve Kanal Tipi HES’in hesaplanan 4 yıllık kapasite
faktörlerinin ağırlıklı ortalaması %29 olmuştur.
14. Incelenen 41 adet Rezervuarlı HES’in dört yıllık ortalama kapasite faktörü ise
%27 olmuştur.
15. Yukarıda verilen her iki Kapasite Faktörü değeri de literatürdeki bölgesel ve
ülkesel ortalama değerlerinin oldukça altındadır.
16. Yağışların az olduğu bir dönem olan 2015 yılında, nehir ve kanal tipi santrallerin
yanısıra rezervuarlı HES’ler de planladıkları üretimin ancak yarısına
ulaşabilmiştir.

2. TÜRKİYE’DE ELEKTRİK SEKTÖRÜ

Türkiye’de ilk elektrik üretimi Tarsus’ta, 60 kW güçteki bir hidroelektrik santralle başlamıştır. 1930
yılından sonra elektrik enerjisi aydınlatma dışında da kullanılmaya ve kendi elektriğini kendileri
üreten büyük sanayi kuruluşları gelişmeye başlamıştır. İhtiyaçlarını karşılamak için kendi
santrallerini tesis eden Karabük, Demirçelik, Sümerbank ve İzmit Seka bu kapsamda sayılabilir.
1980’li yıllarda özelleştirmeyle ilgili Dünya’daki gelişmeler, Türkiye’yi de etkilemiştir. Öncelikle
“Gelir Ortaklığı Senedi” ile hisse senedi çıkarılması ve “İşletme Hakkı” verilmesi hüküm altına
alınmıştır. Bu gelişmelerin sonunda 4 Aralık 1984 tarihinde, 3096 sayılı Yasa ile “TEK Dışındaki
Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtım ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun”
ile yasal düzenleme yapılmıştır. Bu konunun 14 yılda tam olarak uygulandığını söylemek mümkün
değildir. 12.08.1993’de ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK, iki ayrı Anonim Şirket
olan TEAŞ ve TEDAŞ olarak yapılanmıştır. TEDAŞ 1995 yılından itibaren 7 adet Bağlı Ortaklığı ve
Dağıtım Müesseselerine dönüştürülmüştür. Bu arada 1989 yılında AKTAŞ Elektrik A.Ş. ile Kayseri
ve Civarı Elektrik A.Ş. 3096 Sayılı Kanun’a göre sözleşme imzalamıştır. Daha sonra elektriğin
üretim, iletim, dağıtım ve ticareti konusunda yeni yapılanmaya gidilmiş ve yeni şirketler
kurulmuştur. Halen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye
Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. (TETAŞ) şirketleri bu hizmetleri
sürdürmektedir.
2.1 Türkiye’de Hidroelektrik Enerjinin Tarihsel Gelişimi (3).
Anadolu’da ilk baraj, Hititler tarafından MÖ. 1300 yılında inşa edilmiştir. Urartular MÖ. 1000
yılında Van ilinde iki önemli hidrolik yapı tertip etmiştir. Bu sistemin bazı bölümleri hala
kullanılmaktadır. Dara Barajı, Anadolu’da Mardin ili yakınlarında altıncı yüzyılda kurulmuştur ve bu
baraj dünyadaki ilk ince kemer tipli baraj olarak kaydedilmiştir. Osmanlılar zamanında İstanbul’da
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inşa edilen su taşıma sistemlerinin ve barajların bazıları hala kullanımdadır. 1923 yılında Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki ilk baraj Çubuk-1 Barajıdır. Bu baraj, Türkiye’nin başkenti
Ankara için içme suyu temini maksatlı 1930 ve 1936 yılları arasında yapılmıştır. II. Dünya
Savaşı’nın sonuna kadar baraj yapımında sulama maksatlı inşa edilen bazı düşük barajların haricinde
hiçbir ciddi bir aktivite gözlemlenmemiştir. İlk hidroelektrik üretim 1902 yılında Tarsus’ta küçük
ölçekli hidroelektrik santral ile başlamıştır. Büyük ölçekli ilk güç santrali ise 1913 yılında
İstanbul’da inşa edilmiştir. 1933’te Hidroelektik enerji ile işleyen aydınlatma ve elektrik şebekesi ilk
kez Ödemiş’te kurulmuştur. 1935 yılında elektrik üretimi ile ilgili birkaç devlet kuruluşu tesis
edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zamanki toplam kurulu kapasitesi 29.66 MW ve bu
yıllardaki yıllık üretimi ise 45 GWh mertebesindeydi. Elektrik yalnızca İstanbul, Adapazarı ve
Tarsus’ta elde edilebilmekteydi. Modern Türkiye için baraj yapım programı, yalnızca sulama ve
hidroelektrik üretimi için değil aynı zamanda büyük şehirlerdeki nüfusun içme suyu temini için de
bir zorunluluk taşımaktaydı.1932 yılında Türkiye’nin enerji talebini belirlemek ve su kaynaklarının
hidrolik potansiyellerini ve diğer enerji kaynaklarının potansiyellerini geliştirmek için araştırma ve
incelemeler yapmak maksadıyla EİE kurulmuştur. Bu süreçteki önemli projeler; Seyhan, Sarıyer,
Hirfanlı, Kesikköprü, Demirköprü ve Kemer Barajları ve Hidroelektrik Santralleri’dir.
1940 yılı itibariyle toplam enerji üretiminin %3,2’sine sahip olan 28 hidroelektrik santral mevcuttur.
Etibank ve İller Bankası küçük hidroelektrik santrallerinin inşasını ve köy ve kasabaların
elektriklendirilmesini amaçlamıştır. 1950 yılında toplam kurulu kapasitenin 408 MW’a ulaştığı
zamanki toplam 18 MW kurulu kapasiteli hidroelektrik santrallerin payı yalnızca %4,4 idi. Ancak,
1954 yılında DSİ’nin kurulmasından sonra hidroelektrik kapasitesi 10 yıl içinde toplam enerji
üretiminin %44’ünden sorumlu olan 412 MW (toplam kurulu kapasitenin %34’üne eşdeğer) değerine
ulaşmıştır. 1950-1969 dönemi hidroelektrik santrallerin DSİ, İller Bankası, Etibank ve Sümerbank
tarafından inşa edildiği süreçtir. Bu dönemin özelliği, DSİ ve devlet kuruluşlarının beraberce
çalışması, enterkonnekte sisteme geçilmemiş olması, İller Bankasınca Belediyelere yönelik öncelikle
aydınlatma amaçlı, imkân var ise küçük hidroelektrik, yok ise dizelli veya kömürlü termik
santrallerin kurulduğu bir dönem olmasıdır. 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu’nun (TEK)
kurulmasıyla İller Bankası, Etibank ve belediyeler gibi resmi kuruluşların elektrik santralleri inşası
dönemi kapanmıştır.
DSİ ise kuruluş yasasının verdiği görev ve imkân ile hidroelektrik santral inşaatını sürdürmüş ve
sürdürmektedir. TEK Genel Müdürlüğünce 1970-1990 döneminde enterkonnekte sistem yurdun
tamamına yayılmış ve tüm köyler elektriğe kavuşturulmuştur. Bu süreçte hidroelektrik santraller DSİ
ve İmtiyazlı Şirketlerce inşa edilmiştir. Kısaca YİD diye adlandırılan Yap-İşlet-Devret modeli ile
özel sektöre elektrik üretimi imkânı sağlayan 3096 sayılı yasa 1984 yılında çıkartılmış ve YİD
modeli HES dönemi 1991 yılında işletmeye alınan HES’ler ile başlamıştır. 1991-2003 yılları arasını
kapsayan süreçte hükümetler arası ikili iş birliği çerçevesinde kredili olarak DSİ’ce baraj ve HES
inşa ettirilmesine başlanılmış ve “Karkamış Barajı ve HES” 1999 yılında devreye alınmıştır. 2001
yılı başında “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu” kurulmuş ve ülkemizde hidroelektrik de dahil
olmak üzere elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı için yeni bir dönem başlamıştır. İmtiyazlı HES’ler
dönemi, Uzanlar yönetimindeki ÇEAŞ ve KEPEZ’e devletçe el konulmasıyla son bulmuştur
(Kayseri ve civarı Elektrik A. Ş. hariç) (Basmacı, 2004). 2003-2005 ve sonrası için, Serbest
(rekabetçi) Piyasa Dönemi, özel sektörün beklentileri ve ısrarları sonucunda 2003 yılında yürürlüğe
giren “Su Kullanım Yönetmeliği ve 2005 yılında çıkarılan 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (YEK) ile birlikte su
kullanım hakkı anlaşmasıyla beraber, özel sektörün yapacağı HES’lerden elektrik üretip satabilme
serbestliği de getirilmiştir. Sonraki süreçte, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8 Ocak 2011
Tarihli Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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tarafından yayınlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik üretimine ilişkin yönetmelikle birlikte,
Türkiye’de nehir ve kanal santrallerinin özel sektör tarafında inşa edilmesi ve işletilmesinin önü
açılmış oldu.

2.2.Özel Sektörün Rezervuarlı, Nehir ve Kanal HES’leri Yapımı Süreci
Ülkemizin topografik ve hidrojeolojik yapısı ve bazı yörelerdeki yağış yoğunluğu büyük su gücü
potansiyeli yanında, küçük hidroelektrik güç potansiyelinin de yaygın olarak bulunmasına olanak
sağlamıştır. Türkiye’de küçük hidroelektrik santrallerin gelişimi 1902 yılında başlamıştır. Bu tarihten
itibaren, ülkenin pek çok bölgesinde hükümet birimleri, özel sektör ve yerel belediyeler tarafından
çok sayıda küçük HES inşa edilmiştir ancak, günümüze kadar enerji tüketimi alanındaki hızlı artışın
bir sonucu olarak, Türkiye ekonomisine maksimum enerji temin etmek ve artan enerji talebini
karşılamak maksadıyla öncelik büyük ölçekli HES projelerinin gelişimine verilmiştir. Son otuz yıl
süresince küçük HES kapasitesindeki ortalama yıllık artış %5-%10 civarındadır. “Elektrik Piyasası
Kanunu”nun yürürlüğe girdiği Mart 2001 tarihinden önce 3096 sayılı yasa kapsamındaki projeler
hariç, içme- kullanma suyu temini, sulama, enerji, taşkın koruma ve drenaj gibi her türlü amaca
yönelik su ile ilgili bütün projeler ilk etüt aşamasından işletmeye kadar her kademede DSİ’nin
sorumluluğu alanındaydı. İnşaat tamamlandıktan sonra santralın işletmesi devir protokolüyle uzman
kuruluş olan Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) devredilmekteydi. 4 Ağustos 2002 tarihinde
“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” ve 26 Haziran 2003 tarihinde “Su Kullanım Anlaşması
Yönetmeliğinin” yürürlüğe girmesiyle birlikte, EPDK (4628 s.k) gereğince DSİ ve EİE tarafından
2003 yılına kadar çeşitli kademelerde geliştirilmiş olan bütün HES projeleri DSİ tarafından internet
sayfasında yayımlanarak yatırım için özel sektörün başvurusuna açılmıştır. Kamunun geliştirdiği bu
projelerin dışında, tüzel kişiler tarafından HES projeleri geliştirilerek, yatırım istemiyle DSİ’ye
önerilebilmektedir. Bu tür projeler de yine DSİ internet sitesinde yayınlanarak bir ay boyunca diğer
yatırımcıların da tekliflerine açılmaktadır. Bu aşamadan sonra EPDK’dan lisans alınması için, bir
dizi koşul ve kurallar uygulanılarak girişimde bulunanlardan istenmektedir.
Özellikle 1950-1990 yılları arasında ülke politikası gereği havzalardaki çok amaçlı, büyük ve verimli
Projelere öncelik tanınmış ve bir program çerçevesinde bu projelerin önemli bir bölümü devlet eliyle
hayata geçirilmiştir. Yerli özel sektör firmaları, 90’lı yıllarda daha çok küçük ölçekli projeleri tercih
etmiştir. Son yıllarda enerjide dışa bağımlılığın önemli ölçüde artması ve bu bağımlılığın arz
güvenilirliğini tehlikeye sokması, bunun yanında cari açık sorunu nedeniyle yerli kaynaklara bir
yönelim başlamıştır. 2005 yılında çıkartılan 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Teşvik Kanunu”
(Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun) ile
yenilenebilir enerji kaynaklarına özel sektör ilgisi artırılmış yeni yapılan projelerle birlikte HES’lerin
kurulu güç olarak payı da artmıştır (5).
2.3.4628 Sayılı Yasa Kapsamında Bugüne Kadar tamamlanan HES Projeleri
Günümüz itibariyle 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Çerçevesinde özel sektörce lisans alınarak
gerçekleştirilmiş olan Akarsu HES projeleri toplam kurulu güç içinde %9,32 paya sahiptir(4).
Ancak ülkemizde “Su Kullanım Hakkı Anlaşması” yapılması ile HES’lerin planlama projelendirme,
ÇED Raporu ,inşaat denetleme ve işletme süreci sorunlu geçmiştir.
4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ardından Hidroelektrik santrallerin projelendirilmesi, yapım
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süreci ve işletilmesi süreciyle ilgili birçok yasa ve yönetmelik çıkarılmıştır ve günümüzde de halen
çıkarılmaktadır. 2005’den günümüze kadar işletmeye alınan HES’lerin bir bölümü gerekli teknik
incelemeler, ölçümler ve proje hidrolojisi hesapları açılarından bazı eksiklikler taşımaktadır. Ayrıca
HES’lerin kurulduğu akarsu ve çevresinde doğal yaşamın ihtiyacı olan suyun hesaplarında ve
denetiminde de bazı sorunlar yaşanmıştır.

Akarsu boyunca sosyal, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliğin (doğal hayatın devamının)
sağlanabilmesi için HES’lerden can suyu bırakılmasına ilişkin düzenleme, birçok HES’in hayata
geçmesinden sonra ilgili yönetmeliğe eklenmiştir. Bu durum bazen,” can suyu” uygulaması dikkate
alınmadan tasarlanmış bir projede, üretimde kapasitenin altına düşülmesi anlamına gelmektedir.
Bazı durumlarda ise can suyu adı altında bırakılan miktar, ekolojik sistemin devamı için yetersiz
kalmaktadır (5).

Tablo 1.Yürürlükte Olan/İptal Edilen HES Lisansları (5)

Tablo 1 incelendiğinde 2005 yılından bu yana üretim lisansı ve ön lisansı sonlandırılan yaklaşık 13
500 MW’lık HES projesi olduğu görülmektedir.Halen işletmede olan 7748 MW ‘lık Akarsu HES
kapasitesi dikkate alındığında bunun yaklaşık iki katına yakın kurulu güce sahip santral projesinin
üretim lisansı ve ön lisansının sonlandırıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu projelerin ön lisans ve
lisanslarının neden sonlandırıldığı incelenirse Lisanslı HES projeleri süreci ile ilgili bazı hususların
daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olunabilir.
Hidroelektrik sektöründe geçmişten bugüne uzanan bazı sıkıntıların temelinde ,bu projelerin
geliştirilmesi aşamasında havza ölçeğinde yapılması gereken su kaynakları ve enerji üretimi
planlamasındaki bazı eksiklikler etkili olmuştur. (5).
2.4 YEKDEM’den Faydalanan HES’ler

Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması (YEKDEM) özellikle yenilenebilir
kaynaklara dayalı santral kurulumunu cazip kılmak ve enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmak
amacı ile oluşturulmuştur. Özü itibarıyla yenilenebilir kaynaklara dayalı küçük elektrik üretim
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tesislerine, teşvikli USD cinsinden fiyatlarla satın alma garantisi vermeye yönelik bir uygulama
olarak düşünülmüştür. Ancak daha sonra yenilenebilir enerjiye dayalı elektrik üretimi yapan büyük
kapasiteli pek çok santralin de yararlandığı bir uygulamaya dönüşmüştür.
YEKDEM’den yararlanan HES’ler 2011 yılında 4 adet iken, 2019 yılında yararlanacak santral sayısı;
41 adedi rezervuarlı HES olmak üzere toplam 463’e ulaşmıştır.

2019 yılı YEKDEM listesinde yer alan 463 HES’in 82 adedi 2013 yılında hizmete alınmıştır.
2013’e kadar işletmeye alınan HES sayısı düzenli olarak artarken, bu yıldan sonra giderek
azalmıştır(Şekil 1).

3. ARAŞTIRMADA KULLANILAN VERİLER
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3.1. Nehir ve Kanal Tipi HES’ler
Yapılan araştırmada YEKDEM’e kayıt yaptırmış olan Nehir ve Kanal tipi HES’lerle Rezervuarlı
HES’lerin planlanan ve son 4 yılda gerçekleşen üretim verileri kullanılmıştır. Ancak santrallerin
tümü YEKDEM’e her yıl sürekli olarak kayıt yaptırmadıklarından bunlar arasında son 4 yılda
sürekli kayıt yaptırmış ve üretim değerleri mevcut olan 259 adet Nehir ve Kanal santrali ve 41 adet
Rezervuarlı HES tesbit edilerek incelenmiştir.
Daha önce de belirtildiği gibi bu araştırmaya esas olarak Nehir ve Kanal tipindeki HES’lerin son
dört yılda planlanan üretimlerini gerçekleştirme oranları ile kapasite kullanım faktörlerinin
hesaplanması için başlanmış ancak bu arada Rezervuarlı HES’lerin kapasite faktörleri de
incelenmiştir.
Tablo 1. 2018 yılı Kurulu Güç ve Santral sayısı Kaynak: TEİAŞ

Tablo 2.2017-2018 Yıllarında lisanslı kurulu gücün kaynak bazında gelişimi (4)
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Tablo 3. 2017-2018 Yıllarında lisanslı elektrik üretiminin kaynak bazında gelişimi (4)

Tablo 1,2 ve 3 de verilen TEİAŞ ve EPDK verilerine göre 2018 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki
depolamasız akarsu HES kurulu gücü 7748 MW, HES sayısı ise 510 dur. Bu durumda yaptığımız
inceleme işletmedeki tüm Akarsu HES’lerinin toplam kurulu gücünün %60’ını kapsamıştır. Üretilen
elektrik enerjisi itibariyle de bu oran %59 olmuştur.
3.2. Rezervuarlı HES’ler
Çalışmada YEKDEM’e kayıtlı 259 adet Nehir ve Kanal tipi HES’in yanısıra, YEKDEM’den elde
edilen aynı tablolarda “Rezervuarlı” ibaresiyle yer alan 41 Adet HES’in verimlilikleri de
incelenmiştir.
3.3. Türkiye’nin HES Potansiyeli
DSİ Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Faaliyet Raporuna göre (15), Türkiye’de 2018 yılı sonu
itibarıyla işletmede olan 644 adet Hidroelektrik santralin toplam kurulu gücü 28.423 MW ve
ortalama yıllık Üretimi ise 99,1 milyar kWh olup, bu değer toplam geliştirilen potansiyelin yaklaşık
%55’ine karşılık gelmektedir. Aynı Kaynakta Türkiye’nin HES Potansiyel Durumu aşağıdaki tabloda
verilmiştir. Bu tabloya göre Türkiye üretim olarak hidroenerji potansiyelinin yaklaşık üçte ikisini
geliştirmiştir. Halen inşaat halinde 55 HES bulunmakta olup 554 adet HES’in inşaatına henüz
başlanmamıştır. Bu veriler Hidroenerji potansiyelimizin daha verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde
geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır.
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4. ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR
4.1.Gerçekleşen Elektrik Enerjisi Üretiminin Planlanan Üretime Oranı
Bu çalışmada öncelikle 259 adet Nehir ve Kanal Tipi HES’ler için planlanan ve son 4 yılda
gerçekleştirilen elektrik üretim miktarlarının oranları hesaplanmıştır. Elde edilen edilen sonuçlar
Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4.Nehir ve Kanal Santrallerinde planlanan üretimin son 4 yıldaki gerçekleşme oranları
YILLAR İncelenen Toplam Planlanan Toplam Üretilen Toplam Planlanan üretimin
HES
Kurulu Enerji
Enerji
Gerçekleşme
Sayısı
Güç
kWh
kWh
Oranı
MW
%
2015
2016
2017
2018

259
259
259
259

4490
4490
4490
4490

16.550.761.799
16.550.761.799
16.550.761.799
16.550.761.799

7.531.244.000
12.274.556.000
12.275.536.000
11.302.221.883

% 45
%74
%74
%68

İncelenen 259 HES’in Lisanslarına derç edilen,bir diğer deyişle planlanan yıllık enerji üretimlerinin
toplamı yaklaşık 16.550.761.799
kWh iken 2015 yılında 7.531.244.000
Kwh,2016’da
12.274.556.000 kWh, 2017’de 12.275.536.000 kWh ve 2018’de 11.302.221.883 kWh elektrik enerji
üretilmiştir. Bu durumda planlanan ve EPDK’ya üretileceği bildirilen enerjinin 2015 den bu yana
sırasıyla %45’i, %74’ü,%74’ü ve %68’i ancak üretilebilmiştir. Bu durumda son 4 yılda 259 HES’de
planlanandan ortalama %35 daha az enerji üretilmiştir. Yüzdelik dilimlere göre 2015, 2016,2017 ve
2018 yıllarında planlanan ve üretilen enerjilerin son dört yıllık değişimi Tablo 5 de verilmiştir.
Tablo 5.Yüzdelik dilimlere göre incelenen HES’lerde planlanan ve üretilen enerjilerin son dört yıllık
değişimi
Üretim
Yılı

Planlananın
%25’ine
kadarını üreten
HES’ler
MW

2015
2016
2017
2018

782,59
216,90
78,06
88,25

Sayı
54
13
10
8

Planlananın
%26- %50 sini
Üreten

Planlananın
%51-%75’ini
Üreten

Planlananın
%76-%95’ini
Üreten

MW

MW

MW

Sayı

1829,68
471,75
626,95
801,96

90
21
44
57

Sayı

1273,96
1415,40
1761,90
2084,10

81
99
92
115

498,30
1724,10
1176,72
1361,60

Planlanana
yaklaşan ve
üstünde üretim
yapan HES’ler.
(%96 ve üstü)

Sayı
28
81
65
65

MW
97,92
649,30
845,59
280,05

Sayı
6
45
48
14

Bu tabloda, 4482,45 MW’lık toplam kurulu güce sahip 259 adet Nehir ve Kanal Tipi HES’in
%58’inin 2015 yılında planlanan enerjinin sadece yarısını üretebildiği görülmektedir.. Şekil 2
incelendiğinde bu oranın son 4 yıllık ortalamasının yaklaşık %60 civarında olduğu ortaya
çıkmaktadır.
Yine bu tabloda, incelenen HES’lerin 2015 yılında sadece 6 adedinin ,2016 yılında 45, 2017 yılında
48 ve 2018 yılında ise 14 adedinin planladıkları üretime yakın ve onun üzerinde üretim yaptıkları
görülmektedir.
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Şekil 2. İncelenen HES’lerde üretilmesi planlanan enerjinin gerçekleşme oranının yıllara göre
değişimi
4. 2. Kapasite Faktörü
Elektrik santralinin net kapasite faktörü (KF), santralin belli bir periyotta ürettiği toplam enerjinin,
tam kapasitede üretebileceği enerjiye oranıdır: – KF = Üretim (MWh/yıl) / {8760 h/yıl* P (MW)} –
HES’lerde Kapasite Faktörü: Dünya ortalaması %44, ABD ortalaması %38 (Şekil 3), Türkiye’de ise
uzun yıllar ortalaması %37’dir(14). Ancak bu oranın Türkiye’de daha çok DSİ Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan büyük barajlı HES’lerin üretimlerinin uzun yıllar ortalaması ile belirlenmiş olduğu
değerlendirilmiştir. Bu nedenle bu oranın son 10 yılda inşa edilen 500 ‘ü aşkın nehir ve kanal tipi
HES’lerle, rezervuarlı HES’lerin Kapasite Faktörlerini kapsamadığı düşünülmektedir.Bu çalışmada
son dönemde yapılan HES’ler kapasite faktörleri ve üretim verimlilikleri açısından ele alınarak
incelenmiştir.

Şekil 3. ABD ‘deki Hidroelektrik Enerji Santrallerinin Kapasite Faktörleri3 (12).
3

2018 yılı itibariyle ABD de toplam 80 000 MW kapasitede 2241 HES bulunmaktadır. (12)
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4.2.1. Nehir ve Kanal Tipi HES’lerin Kapasite Faktörü

İncelenen 259 nehir ve kanal tipi HES’de hesaplanan kapasite faktörünün yıllara göre değişimi ve
kapasite faktörlerinin yıllık ağırlıklı ortalaması Tablo 6 da verilmiştir.

Tablo 6. İncelenen Nehir ve Kanal Tipi HES’lerin Kapasite Faktörünün yıllara göre değişimi
Üretim
Yılı

2015
2016
2017
2018

Kapasite Faktörü
0- %15

Kapasite Faktörü
%16-25

Kapasite Faktörü Kapasite Faktörü
%26- 36
>%37 ve üstü

MW

Sayı

MW

MW

Sayı

MW

Sayı

21
30
28

1938,58
1049,43
1180,32
1859,58

953,60
1820,68
1732,36
1769,67

63
89
105
85

168,94
1149,95
1190,42
668,47

18
83
65
44

1421,32
457,40
386,13
387.55

90

Sayı
88
66
59
103

YILLIK
AĞIRLIKLI
ORTALAMA
(KF)
%
20,51
35,23
32,26
28,65

İncelenen Nehir ve Kanal Tipi HES’lerin son 4 yıllık toplam ortalama ağırlıklı kapasite faktörü
yaklaşık %29 olmuştur.(Şekil 4).

Şekil 4. İncelenen Nehir ve Kanal tipi HES’lerin kapasite faktörlerinin yıllara göre değişimi
Nehir ve kanal santralleri depolamasız olduklarından enerji üretimleri yağışlardaki değişime günlük
olarak doğrudan bağlıdır. Bu nedenle daha kurak geçen dönemlerde üretimleri doğrudan etkilenir. Bu
durum 2015 yılı ile 2016,2017,2018 yılları arasında üretilen enerji farkında ortaya çıkmaktadır. Bu
çalışmada rezervuarlı HES’lerin de kurak geçen 2015 yılında üretimlerinin hemen hemen aynı
oranda düştüğü görülmüştür. Ancak bu HES’lerin depolama özellikleri nedeniyle üretimlerini pik
saatlere kaydırabilme imkanları olmuştur.
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Yapılan incelemede genel olarak Ege ve Akdeniz bölgesindeki HES’lerin planlanan ve üretilen
enerjileri arasındaki fark, diğer bölgelerdeki HES’lere göre daha büyük çıkmıştır.

Şekil 5. Son 4 yılda çalışan nehir ve kanal santrallerinin hesaplanan kapasite faktörlerinin kurulu
güce göre değişimi
Yapılan çalışmada kullanılan 259 adet Nehir ve kanal tipi HES’in son 4 yıldaki kapasite faktörlerinin
kurulu güce göre değişimi Şekil 5’de verilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gibi incelenen HES’lerin
kapasite faktörlerinin ağırlıklı ortalama değerleri kurulu güç arttıkça düşmektedir.

Şekil 6. 259 adet Nehir ve Kanal Tipi santralin kapasite faktörlerinin medyan değerleri ve yıllara
göre değişimi
Bu çalışmada incelenen 259 adet Nehir ve Kanal Tipi santralin kapasite faktörlerinin medyan
değerleri ve yıllara göre değişimi Şekil 6 da verilmiştir. İncelenen 259 adet Nehir Kanal Tipi
HES’in ağırlıklı kapasite faktörünün 4 yıllık ortalama değeri % 27,5 olmuştur.
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4.2.2.Rezervuarlı HES’lerde Kapasite Faktörü

Bu çalışma daha çok nehir ve kanal tipi HES’lerin üretim verimliliği üzerine yapılmıştır. Ancak bu
arada YEKDEM ‘e kayıtlı ve son dört yılda sürekli üretim verisi bulunan 4950 MW kurulu güce
sahip 41 adet Rezervuarlı HES’in üretim verimlilikleri ile kapasite faktörleri de incelenmiştir.

Şekil 7. Son 4 yılda çalışan Rezervuarlı HES’lerin hesaplanan kapasite faktörlerinin kurulu güç ile değişimi

Şekil 7 de de görüldüğü gibi Rezervuarlı HES’lerin de özellikle 100 MW’a kadar kurulu güce sahip
olanlarında kapasite faktörü 0- %55 gibi geniş bir bantta değişim göstermiştir. Bu değişimin aralığı
kurulu güç arttıkça azalmış ve %15-%40 arasına düşmüştür.
İncelenen 41 adet Rezervuarlı HES’in kapasite faktörünün 4 yıllık ortalama değeri %23 olmuştur.

Şekil 8.İncelenen Rezervuarlı HES’lerin Kapasite Faktörlerinin medyan değerlerinin yıllara göre
değişimi
Rezervuarlı HES’lerin Kapasite faktörlerinin yıllara göre değişimi Şekil 8 de verilmiştir.Bu şekilde
de görüldüğü gibi bu değerler Şekil 9 da verilen yıllara göre üretimin gerçekleşme oranlarıyla da
uyum içindedir.
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4.2.3.Rezervuarlı HES’lerde Planlanan Üretimin Gerçekleşme Oranı

Şekil 9. YEKDEM’e kayıtlı Rezervuarlı HES’lerde planlanan üretimin yıllara göre gerçekleşme oranı

Şekil 10.İncelenen Rezervuarlı HES’lerde planlanan üretimin yıllara göre ortalama gerçekleşme oranları

YEKDEM’e kayıtlı rezervuarlı HES’lerde planlanan üretimin yıllara göre gerçekleşme oranı Şekil 9
ve Şekil 10 da verilmiştir. Bu şekil incelendiğinde az yağışlı bir yıl olan 2015’de Rezervuarlı
HES’lerin hemen hemen tümünün gerçekleşen üretimleri planlananın %50’sinin altında kalmıştır.
2016,2017,2018’de ise bu oran ortalama %70 civarında gerçekleşmiştir. (Şekil 9-10). Son 4 yıl
içinde bu rezervuarlı HES’lerin tümü sadece 10 kez planlananın üzerinde üretim gerçekleştirmiştir
(Şekil 9).
4.2.4. Kapasite Faktörü ile Yapılan Değerlendirme
Hidroelektrik enerji tesislerinin kapasite faktörleri diğer yenilenebilir enerji tesislerinden farklı
olarak ele alınmalıdır. Bir nehir havzasındaki projeye esas alınacak akım değerleri oldukça değişken
olabildiği gibi havzadan havzaya da farklılık gösterebilir. Bu nedenle, HES’lerin Kurulu güç tesbiti
projelendirme aşamasında oldukça esnek bir anlayışla ele alınabilmektedir. Böylece örneğin büyük
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kurulu güç seçimi ve düşük kapasite faktörü kabul edildiğinde pik enerji taleplerinin karşılanması ve
şebekedeki arz güvenliği sağlanmış olur. Buna karşı küçük kurulu güç ve büyük kapasite faktörü ile
çalışan HES’ler pik enerji ihtiyacını ve dolayısıyla arz sürekliliğini sağlayamayabilirler. Bundan
dolayı HES’lerin kapasite faktörlerinin değişim aralığı oldukça geniş olabilir. Örneğin dünya
genelinde işletmede olan 142 HES projesinden elde edilen ve Şekil 11’de verilen kapasite faktörleri
% 23 ve %95 arasında değişmektedir.(9). Bu çalışmamızda bu husus gözönünde tutulmuş ve
HES’lerin üretim verimliliğini gösteren diğer bir parametre olan üretilen enerjinin /planlanan
enerjiye oranı olan gerçekleşme oranı da dikkate alınmıştır.

Şekil 11. Dünyadaki bazı HES’lerin Kapasite Faktörleri (9).
4.2.5. 2018 yılında Türkiye Geneli İçin Hidroenerji Üretimi ve Kapasite Faktörleri
EPDK’nın 2018 yılı Piyasa Gelişim Raporunda (4) Barajlı HES ve Akarsu HES’lerinin toplam
kurulu gücü 20 534 +7 748 = 28 282 MW olarak verilmiştir. Aynı raporda 2018 yılındaki elektrik
enerjisi üretimleri de Barajlı HES’ler için 40.961 milyar kWh ve Akarsu HES’leri için ise 18.975
milyar KWh olarak verilmiştir. Bu durumda 2018 yılında üretilen hidroenerjinin (59.936 milyar
kWh) %68’ini 20 534 MW’lık Barajlı HES’ler, %32’sini ise 7748 MW’lık Akarsu HES’leri üretmiş
olmaktadır. Bir diğer deyişle toplam hidroelektrik enerji kurulu gücünün % 27’si ile üretimin %32’si
karşılanmış olmaktadır.
Bu durumda 2018 yılında Tüm Türkiye’deki Akarsu HES’leri 2450 saat Barajlı HES’ler ise 2000
saat çalışmış ve Akarsu HES’lerinin ortalama kapasite faktörü %28 Barajlı HES’lerin ise %23
olmuştur.
Bu veriler, bu çalışmada 2018 yılında YEKDEM e kayıtlı HES’ler ile elde edilen sonuçlarla uyum
içerisindedir. Bu çalışmada 2018 yılı için Nehir ve Kanal Tipi HES’lerin ağırlıklı kapasite faktörü
%27 Rezervuarlı HES’lerin ise %23 olarak tesbit edilmiştir. (Şekil 6 ve Şekil 8).
Bu durum, bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçların Türkiye genelindeki tüm HES’lerin enerji üretim
verimlilikleri ile de uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanısıra Barajlı HES’lerin
kapasite faktörlerinin ve çalışma saatlerinin 2000 saate düşüşünün nedeninin araştırılması gerektiğini
göstermektedir.
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5.İKLİM DEĞİŞİMİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJEKSİYONLARI
Ülkemizde iklim değişiminin su kaynakları üzerine etkisi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bunlar
arasında en kapsamlısı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından bir proje olarak yürütülmüştür. Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi
Projesi’nin” amacı, iklim değişikliğinin yüzeysel sular ve yeraltı sularına su havzaları bazında
etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesi olarak açıklanmıştır. Proje kapsamında tüm
Türkiye’yi kapsayan 25 nehir havzasında 2015-2100 projeksiyon dönemi için üç farklı küresel iklim
modeli kullanılarak üretilen iklim değişikliği projeksiyonlarının, iki farklı temsili konsantrasyon
rotası (RCP4.5 ve RCP8.5) ile su kaynaklarına etkileri tespit edilmiştir. Nihai Rapor 2016 yılında
yayınlanmıştır (13).
Yayınlanan Nihai Raporda (13). “Her havzanın kendine özel karakteristiği nedeniyle ulaşılabilir
suyun havzadaki dağılımı ve dolayısıyla sektörlerin ihtiyacı havzadan havzaya değişiklik gösterir.
İleride sektörler arası dağılımın iklim değişikliği etkisi ile değişmesi de beklenmektedir. Dolayısıyla;
sürdürülebilir su kullanımını sağlamak adına havzalarda su kaynaklarına ihtiyaç duyan sektörler
temel alınarak ‘Etkilenebilirlik Analizi’ (Vulnerability Analysis) çalışmaları yapmakta büyük yarar
vardır.” denmektedir. Sözkonusu raporda “Havza özelinde su çeşitli sektörler tarafından
kullanılmaktadır. Bunlar başta içme ve kullanma suyu temini olmak üzere, tarımsal sulama suyu
temini, sanayi su ihtiyacı ve ekosistem hizmetleri için gereken su olarak sayılabilir.” denmiş enerji
sektörünün su kullanımı kapsam dışı bırakılmıştır. Bu nedenle yukarıda önerilen iklim değişimi ile
Etkilenebilirlik Analizi’nin enerji sektörü ve özellikle hidroenerji sektörü için de yapılması önem
taşımaktadır.
Yukarıda sözü edilen proje kapsamında 25 nehir havzamızda 2015-2040 projeksiyon dönemi için üç
farklı küresel iklim modeli kullanılarak üretilen iklim değişikliği projeksiyonlarının, iki farklı temsili
konsantrasyon rotası (RCP4.5 ve RCP8.5) ile su kaynaklarına etkileri tespit edilmiştir.
Bu kapsamda havza bazlı brüt su potansiyelinin 2040 yılında 2015 yılına göre yüzde farkları
Tablo… de verilmiştir.
Tablo 7. Havza bazlı brüt su potansiyelinin 2040 yılında 2015 yılına göre yüzde farkları

Tablo 7 de görüldüğü gibi, 3 farklı iklim senaryosu da 2040 yılında 2015 yılına göre brüt su
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potansiyelinde birkaç havza hariç diğer havzaların tümünde çeşitli oranlarda azalma göstermiştir.
Türkiye genelinde ise brüt su potansiyelindeki azalma projeksiyonu %17,5 ile %46,5 arasında
değişmiştir.
Söz konusu raporda belirtilen çeşitli senaryolara göre havza bazlı brüt su potansiyellerinin 2015
yılına göre 2040 yılındaki yüzde farklarını gösteren tematik iklim projeksiyonu haritaları Şekil 12 de
verilmiştir.

Şekil 12. Çeşitli senaryolara göre havza bazlı brüt su potansiyellerinin 2015 yılına göre 2040
yılındaki yüzde farklarını gösteren tematik iklim projeksiyonu haritaları. Kaynak: 13
6. ELDE EDİLEN SONUÇLARIN BAZI DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın her yıl yayınladığı raporlarda (6,7,8) dünyadaki küçük
ve büyük HES’lerin ağırlıklı ortalama kapasite faktör değerleri verilmektedir. (Şekil 13..ve Şekil
14).Şekil 13 incelendiğinde HES’lerin kapasite faktörünün son yıllarda arttığı ve ortalama % 48
olduğu görülmektedir. Bu artışta gelişen teknoloji de etkili olmuştur. 1700 ‘e yakın irili ufaklı
Hidroelektrik Enerji santraline sahip olan ve elektriğinin %98’ini hidroelektrik enerjisinden
karşılayan Norveç’te ortalama kapasite faktörü %50 civarındadır. (10). Norveç Enerji Ajansının
verileri kurulu gücü 1 MW a kadar olan 432 HES’in ortalama Kapasite Faktörü %55 ,1-10MW
arasındaki 368 HES’in ve 10-100 MW arasında kurulu güce sahip olan 253 HES’in %52, 100
MW’dan fazla olanların ise %46 olduğunu ortaya koymaktadır.(10).
Diğer bazı literatürlere göre de Dünyada 2010-2018 yılları arasında inşa edilen HES’lerin kapasite
faktörlerinin ağırlıklı ortalama değeri %44 ile %51 arasında değişmiştir (8).(Şekil 13). Uluslararası
Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın verilerine göre kapasite faktörünün ağırlıklı ortalama değeri bölgelere
ve ülkelere göre farklılıklar göstermiştir. Bu oran Rezervuarlı Büyük HES’lerde %21 ile %62
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arasında değişirken, kurulu gücü 10 MW’dan daha küçük olan HES’lerde “ağırlıklı ortalama
kapasite faktörü” %43 ile %68 arasında gerçekleşmiştir. Burada en düşük değer 2010-2013 arasında
%43 ile Çin’de, en yüksek değer ise 2014-2018 yılları arasında %68 ile Güney Amerika’da (Brezilya
hariç) gerçekleşmiştir.(8).Bu değerler Şekil 14 de açıkça görülmektedir. Bu çalışmadan elde edilen
veriler Türkiye değeri olarak aynı şekil üzerine işaretlenmiş olup oldukça düşük seviyede kaldığı
görülmüştür.

Şekil 13.2010-2018 yılları arasında Dünyadaki HES’lerin kapasite faktörlerinin ağırlıklı ortalama
değerleri (8).
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Şekil 14.2014-2018 yılları arasında 10 MW’dan küçük HES’lerin kapasite faktörlerinin ağırlıklı
ortalama değerlerinin bölge ve ülkelere göre değişimi (8). (Türkiye’nin değeri tarafımızdan
işlenmiştir.)
7.SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Türkiye, akarsu rejimleri düzensiz olan bir ülke olup akarsularda akışa geçen suyun yaklaşık yarısı
yılın ortalama 5 aylık yağışlı döneminde gelmektedir. İklim değişimi etkisi ile bazı kurak dönemlerin
sayının artmasına ve zamansal kaymasına da neden olmaktadır.
Özellikle depolamasız Nehir ve Kanal HES’lerinin enerji üretim verimliliği, proje hidrolojisine ve
hidrometeorolojik değişimlere oldukça duyarlıdır. Bu durum yapılan bu çalışmada da tespit
edilmiştir. Son 10 yılda ülkemizde 500 ‘ü aşan Nehir ve Kanal tipi HES inşa edilmiş olup bu
HES’lerin işletme verilerinin incelenmesi gerek proje müşavirlik, gerekse işletme alanındaki bilgi ve
deneyimlerimizi arttıracaktır.
Yapılmakta olan bu çalışmalar yeni HES’lerin planlanması, projelendirilmesi ve işletmesinde nehir
havzalarının mevcut durumu, iklim değişikliğine karşı hassasiyetleri ve havza genelindeki etkilerin
ve baskıların daha sağlıklı olarak dikkate alınmasına imkan tanıyacaktır.
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Bu incelemelerin yapılmadığı, havza planlama anlayışı içinde değerlendirilmeyen, mühendislik
hidrolojisi yetersiz ve entegre planlama anlayışından yoksun projelerin enerji üretim verimlilikleri ve
kapasite kullanım oranları düşük olacağı gibi ekolojik dengeyi de bozacağı unutulmamalıdır.
Mevcut projelerin bu açıdan tekrar değerlendirmeye tabi tutularak işletme programında ve üretim
stratejisinde güncellemelerin yapılması proje faydalarının sürdürülebilirliğini arttıracaktır.
Yeni projelerde ise yukarıda sayılan hususların işletme verileri ile birlikte dikkate alınması ve
özellikle birbirini takip eden ardışık HES’ler arasında üretim optimizasyonunun yapılması çeşitli
belirsizlikleri ve riskleri azaltacağı gibi ekonomik kayıpları da önleyecektir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar özet olarak aşağıda sıralanmıştır.
•

İncelenen Nehir ve Kanal Tipi santrallerin %80’inde, son 4 yılda ürettikleri yıllık ortalama
enerjiler planladıkları değerlerin altında kalmıştır.

•

Bu Nehir ve kanal Tipi HES’lerde planlanan üretimin gerçekleşme oranı son 4 yılda ortalama
%60 olmuştur.

•

Bu çalışmada incelenen Rezervuarlı HES’ler ise son 3 yılda planladıkları üretimin ortalama
%75’ini gerçekleştirmiştir.

•

İncelenen Nehir Kanal Tipi ve Rezervuarlı HES’lerin ortalama %25 olan ağırlıklı üretim
verimliliği değerleri (Ağırlıklı Ortalama Kapasite Faktörleri) dünya ortalamasına göre %50
daha düşük kalmıştır.

•

İncelenen 41 adet Rezervuarlı HES, son 4 yılda sadece 10 kez (lisansa derç edilen) üretim
miktarının üzerine çıkmıştır.

•

Bu çalışmada incelenen ve Türkiye’de işletmedeki tüm Rezervuarlı HES’lerin ortalama
kapasite faktörlerindeki düşüklük dikkat çekici olup nedenleri ve sonuçları ile ele alanıp
incelenmelidir.

•

2015 yılındaki kurak dönemde Nehir ve Kanal tipi HES’lerin yanısıra Rezervuarlı HES’lerin
de yıllık üretiminde gerçekleşme oranları %50’nin altında kalmıştır. Sektörel ihtiyaçların
çatışmasından kaynaklandığı değerlendirilen bu durum, sektörel su tahsisi konusunun
önümüzdeki dönemde daha gerçekçi şekilde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.
İncelenen HES’lerin planlanan yıllık üretimlerindeki gerçekleşme oranlarının Akdeniz ve Ege
bölgelerinde daha düşük olduğu görülmüştür.

•
•

Yapılan bu çalışma işletmedeki tüm Nehir ve Kanal HES’lerinin %60’ını kapsamaktadır. Bu
nedenle diğer HES’leri de içine alacak şekilde genişletilmesi faydalı olacaktır.

•

HES’lerin kapasite faktöründe ve üretimlerinin gerçekleşme oranındaki farklılıkların
bölgelere göre detaylı olarak incelenmesi faydalı olacaktır.

•

Üretim verimi sürekli düşük olan HES’ler o bölgedeki ileriye yönelik iklim değişimi etkisi
de dikkate alınarak yeniden incelenmeli ve alternatif öneriler geliştirilmelidir.

•

Ülkemizde veriye ulaşma konusundaki zorlukların hala sürmesi nedeniyle bu çalışma, elde
edilebilen yıllık enerji üretim verileri ile yapılmıştır. Aylık ve günlük enerji üretimi
verilerinin elde edilebilmesi durumunda daha ayrıntılı bir çalışma yapılacaktır. Sözkonusu
ayrıntılı çalışma, aynı zamanda yağış rejimindeki değişikliğin ve mevsimsel kaymaların
enerji üretimine olan etkisinin daha hassas olarak ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır.
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ÖNERİLER
Yapılan bu çalışma işletmedeki Nehir Kanal Tipi ve Rezervuarlı HES’lerin
ortalama üretim verimliliklerinin planlanan değerlerin çok altında kaldığını ortaya
koymuştur. Son yıllardaki veriler de suyu depolayarak enerji üretimi yapan Barajlı
HES’lerin ortalama yıllık çalışma saatlerinin geçmişe nazaran çok düşük olduğunu
göstermektedir.
1. HES’lerin ortalama üretim verimliliklerindeki düşüklük nedeniyle,
özellikle Akdeniz ve Ege bölgesindeki santrallerden doğal hayat için
bırakılması gereken su miktarının daha dikkatli denetlenmesi faydalı
olacaktır.
2. Doğal hayatı koruyarak havzalarımızın gerçek enerji potansiyelinin
değerlendirilebilmesi amacıyla mevcut santraller için havza ölçeğinde
“İşletme ve Enerji Optimizasyonu Planları” hazırlanmalıdır.
3. Havza Ölçeğinde hazırlanacak “Havzalarda HES İşletme ve Enerji
Optimizasyonu Planlama” çalışmasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlatılmış İklim Değişiminin Su Kaynakları Üzerindeki
Etkileri Raporundan4 faydalanılabilir.
4. Sözkonusu Raporda “Halihazırda Türkiye’de de iklim değişikliğinin
etkileri görülmeye başlanmıştır ve önümüzdeki 10’ar yıllık dönemlerde
bu durumun daha da belirginleşeceği beklenmektedir” denmektedir.
Raporda önümüzdeki 20 yıl için yapılan yağış ve brüt su potansiyeli
projeksiyonları, özellikle Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz,
Antalya ,Ceyhan, havzalarında %50 ye ulaşan azalmalar ortaya
koymuştur.Bu raporda Doğu Karadeniz havzasında brüt su potansiyelinde
%40-%50’ arasındaki azalma dikkat çekmektedir.Bu sonuçlar ve
HES’lerin mevcut kapasite faktörleri “Havzalarda HES İşletme ve
Enerji Optimizasyonu Planlaması” yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
5. Son 10 yılda gerçekleştirilen HES projelerinde planlamadan başlayan ve
işletme verimsizliğine dönüşen sorunlar için ardışık HES’lerden
başlayarak alt havza ve havza ölçeğinde “Doğal Çevreyi Koruyarak
Optimum İşletme Planları “ hazırlanmalıdır.
6. Doğal çevreyi koruyarak HES’lerdeki ciddi enerji verimliliği kaybını
önlemek için alt havza ve havza ölçeklerindeki planlamalara acilen
başlanmalıdır.
İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi’nin amacı, iklim değişikliğinin yüzeysel sular ve yeraltı sularına su
havzaları bazında etkisinin tespiti ve uyum faaliyetlerinin belirlenmesidir. Proje kapsamında tüm Türkiye’yi kapsayan 25
nehir havzasında 2015-2100 projeksiyon dönemi için üç farklı küresel iklim modeli kullanılarak üretilen iklim değişikliği
projeksiyonlarının, iki farklı temsili konsantrasyon rotası (RCP4.5 ve RCP8.5) ile su kaynaklarına etkileri tespit
edilmiştir.
4
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1. Data used in the study and some results obtained
In this report, the following criteria are used in the calculations for capacity
utilization of HEPPs and the results obtained are summarized below.
1. All data used (Installed Capacity, Planned Production Amount, Annual Electric
Energy Produced) are obtained from YEKDEM Final Lists published annually
by YEKDEM (Renewable Energy Resources Support Mechanism).
2. Only River and Channell Power Plants and Reservoir’s HEPPs, which are
among the energy facilities in the YEKDEM lists, were evaluated.
3. In the YEKDEM lists, in 2013, 2014 and 2015 only statistical data of 44, 14
and 41 HEPPs are included. Therefore, in this study, lists after the year of 2016,
which include more HEPP statistical data, were used.
4. In the study, the installed power, planned and actual production data of 259
river and channell type HEPPs1 and 41 Reservoir HEPPs2, which have been
produced continuously from 2015 in 2016, 2017 and 2018, are used.
5. Although there are 463 HEPP data in the 2014 final YEKDEM list, only 259
of them have continuous production data for the past 4 years. Only 41 of the
reservoirs HEPP have continuous production data for the last 3 years.
6. According to EMRA(Energy Market Regulation Agency) data, as of the end of
2018, the total installed capacity of the HEPP without storage in Turkey is 7748
MW and the number of HEPPs is 510. In this case, our investigation covers
60% of the installed capacity and 59 % in terms of their total electricity
production.
7. In this study ,the average installed capacity of 259 river and channel type
HEPP’s is 17 MW.
8. In thşs study, the maximum installed capacity for the river and channel type
HEPP’s is 142 MW and the minimum is 0.63 MW.
9. 64% of the river and channel type hydroelectric power plants studied are
located in the Eastern Black Sea, Tigris and Euphrates, Ceyhan, Yeşilirmak and
Coruh River Basins, respectively.
10. In the 4 years (2015-2018) considered in this research, in 2017, when
production was high, only 33 river and channel type HEPPs (Total 590 MW)
produced more electricty production than planned.
11. 26 (394 MW) of the 259 river and channel type HEPPs examined in this
research were very close to their planned production value in 2017.
12. Among the river and channel-type HEPPs, 200 of them were produced at
various rates below the energy they plan to produce.
1

River and Channell Type HEPP’s: Micro,Mini,Small HEPP’s without reservoirs on river and channells.

2

Reservoir Type HEPP : HEPP with dams and reseroirs. Generally Large Dams
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13. The weighted average of the calculated 4-year capacity factors of 259 river and
channel type HEPPs is determined as of 29%.
14. The four-year average capacity factor of the 41 reservoir type HEPP is
determined as of 27%.
15. Both the Capacity Factor values given above are well below the regional and
national average values in the literature.
16. In 2015, which is a period of low rainfall, river and channel-type power plants
as well as reservoir type HEPPs have reached only half of their planned
electricity production.
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2. ELECTRICITY SECTOR IN TURKEY
The first electricity production in Turkey has started in Tarsus with a mini HEPP as of 60 kW.
After 1930, electrical energy was also used outside lighting and large industrial corporations
producing their own electricity started to develop. Karabük, Demirçelik, Sümerbank and İzmit Seka,
which have established their own power plants to meet their needs, can be counted in this scope.
Developments in the world with privatization in the 1980s, Turkey has also affected. As a result of
these developments, on 4 December 1984, the Law No. 3096 and the “Law on the Assignment of
Electricity Generation, Transmission, Distribution and Trade of Non-TEK Organizations” were
made. It is not possible to say that this issue has been fully implemented in 14 years. On 12.08.1993
and with the decision of the Council of Ministers numbered 93/4789, TEK was structured as two
separate Joint Stock Companies: TEAŞ and TEDAŞ. Since 1995, TEDAŞ has been transformed into
7 Subsidiaries and Distribution Companies. In the meantime, in 1989, AKTAŞ Elektrik A.Ş. and
Kayseri and Vicinity Electricity Inc. It has signed a contract according to the Law no. Later, a new
restructuring has been made in the field of electricity generation, transmission, distribution and trade
and new companies have been established. Presently, Electricity Generation Inc. (EGC), Turkey
Electricity Transmission Company (TEIAS), Turkey Electricity Distribution Company (TEDAŞ) and
Turkey Electricity Trading Inc. (TETAŞ) companies provide these services.

2.1 Historical Development of Hydropower in Turkey (3).
The first hydroelectric production started in 1902 with a small scale hydroelectric power plant in
Tarsus. The first large-scale power plant was built in 1913 in Istanbul. In 1933, the lighting and
electricity network operating with hydroelectric energy was established for the first time in Ödemiş.
In 1935, several state institutions were established for electricity generation. The total installed
capacity of 29.66 MW of installed when the Republic of Turkey and the annual production of 45
GWh was in order this year. Electricity was only available in Istanbul, Adapazarı and Tarsus. In
1932 EIE was established to conduct investigations. and research to develop the potential of the
hydraulic potential of water resources and other sources of energy. Important projects in this process;
Seyhan, Sarıyer, Hirfanlı, Kesikköprü, Demirköprü and Kemer Dams and Hydroelectric Power
Plants.
As of 1940, there are 28 hydroelectric power plants that account for 3.2% of total energy production.
Etibank and İller Bank aimed to construct small hydroelectric power plants and electrify villages and
towns. When the total installed capacity reached 408 MW in 1950, the share of hydroelectric power
plants with a total installed capacity of 18 MW was only 4.4%. However, after the establishment of
DSI in 1954, hydroelectric capacity has reached 412 MW (equivalent to 34% of total installed
capacity), which is responsible for 44% of total energy production within 10 years.
The period between 1950 and 1969 was the construction period of hydroelectric power plants by
DSI, Iller Bank, Etibank and Sumerbank. This period is characterized by the fact that DSI and state
institutions work together, that the interconnected system has not been introduced yet , and that it is a
period in which İller Bank established thermal power plants for municipalities primarily for lighting
purposes, where possible, small hydroelectric power plants, and if not diesel or coal power plants.
In 1970, Turkey Electricity Authority (TEK) established and period is over for İller Bank Eti Bank
and municipalities to set up and produce electricity.State Hydraulic Works 8DSİ) has played the
most important role to develop hydroenergy resources in Turkey .
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In the period of 1970-1990, the interconnected system was spread to the whole country by the
General Directorate of TEK and all villages were supplied with electricity. In this process,
hydroelectric power plants were built by DSI and Privileged Companies. Law No. 3096, which
provides electricity to the private sector with the Build-Operate-Transfer model called BOT, was
enacted in 1984 and the BOT model HEPP period started with the HEPPs commissioned in 1991.
During the period between 1991 and 2003, DSI started to build dams and hydroelectric power plants
within the framework of bilateral cooperation between governments and ve Karkamış Dam and
Hydroelectric Power Plant ye was commissioned in 1999. At the beginning of 2001, the Energy
Market Regulatory Authority ”was established and a new era for the generation, transmission and
distribution of electricity including hydropower has started. For 2003-2005 and beyond, the Free
(Competitive) Market Period, together with the Water Use Regulation enacted in 2003 as a result of
the expectations and persistence of the private sector and the Law No. 5346 on the Use of Renewable
Energy Resources With the right to water use agreement, the private sector has the freedom to
produce and sell electricity from HEPPs.
Next in the process, Renewable Energy Sources for Electricity Amending the Law on the Use
Purpose Production Act January 8, 2011 the Official Gazette published the entry into force and the
Energy Market published by the Regulatory Authority for Electricity Market with regulations
relating to unlicensed electricity production, opened the road for the construction and operation of
HEPP by the private sector.

2.2.Private Sector has involved to Energy Production Market
In Turkey, the topographic structure and the precipitation intensity are suitable to develope large
and small hydroelectric power potential. The development of small hydropower plants in Turkey
began in 1902. From this date, the country's many regions of government departments, a large
number of private sector and local municipalities have built small hydroelectric however, present as a
result of the rapid increase in the energy consumption area, to ensure maximum energy to Turkey's
economy and meet the growing energy demand priority in order scale HEPP projects.
The average annual increase in small HEPP capacity during the last thirty years is around 5% -10%.
Prior to the entry into force of the “Electricity Market Law Mart in March 2001, all projects related
to water, such as drinking water supply, irrigation, energy, flood protection and drainage, were
carried out at all levels from the initial survey stage to operation. The responsibility of DSI was in its
field. After the construction was completed, the operation of the power plant was transferred to the
Electricity Generation Company (EÜAŞ), which is an expert company with the transfer protocol.
With the “Electricity Market License Regulation” on 4 August 2002 and the “Water Use Agreement
Regulation 26 on 26 June 2003, all HEPP projects developed by DSI and EIE in various levels until
2003 , has been opened for private sector application for investment. Apart from these projects
developed by the public sector, HEPP projects can be developed by legal entities and proposed to
DSİ upon request of investment. Such projects are also published on the DSI website and open to the
proposals of other investors for a month. After this stage, a series of conditions and rules are applied
to those who attempt to obtain a license from EMRA.
Especially in the period of 1950-1990, as required by the country's policy, Priority has been given to
multi-purpose, large and efficient projects and a significant portion of these has been implemented.
Domestic private sector companies preferred mostly small scale projects in the 90s.
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In recent years, a significant increase in the dependence on foreign energy sources like natural gas
that jeopardizes the reliability of the supply, as well as an orientation towards domestic and
renewables resources has begun due to the current account deficit problem. With the Renewable
Energy Incentive Law 53 (Law No. 5346 on the Use of Renewable Energy Resources for the Purpose
of Generating Energy) enacted in 2005, private sector interest in renewable energy resources has
increased and the share of HEPPs as installed power has also increased (5).

2.3.HEPP Projects Completed to date within the Scope of Law No. 2.3.4628
As of today, HEPP projects, which are carried out under license by the private sector within the
framework of the Electricity Market Law No. 4628, have a share of 9.32 % of the total installed
power (4).
However, with the “Water Use Right Agreement” in our country, planning, project Environmental
Investigation Report, construction supervision and operation process of HEPPs were problematic.
Following the Electricity Market Law No. 4628, many laws and regulations related to the design,
construction and operation of hydroelectric power plants have been enacted and are still enacted
today. Some of the HEPPs commissioned since 2005 have some deficiencies in terms of technical
inspections, measurements and engineering hydrology calculations. In addition, some problems were
experienced in the calculation and control of the water that natural life needs in the rivers and
surrounding areas where HEPPs were established.
In order to ensure social, economic and ecological sustainability (continuity of natural life) along the
river, the regulation on the release of life water from HEPPs was added to the related regulation after
the construction of many HEPPs. This sometimes means that in a project designed without taking
into account the ”water for ecology ” the capacity factor and realized value in production falls
below. In some cases, the amount left under the name of life water is insufficient for the continuation
of the ecological system (5).

Table 1. HEPP’s Licences Situation (5)
Stage

LICENCED
In operation
Under Construction
Cancelled
Licences Revoked
TOTAL
PRE- LICENCED
In use
In evaluation
Cancelled
TOTAL

Number Installeed Sahare
of
Capacity in Total
HEPP MWe
%
584
167
65
461
1227

27 131
7 222
1615
12 625
48 223

56,25
14,97
3,35
25,43
100

122
17
103
242

4145
133
1044
5322

77,88
2,5
19,62
100
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When Table 1 is examined, it is seen that there are approximately 13 500 MW HEPP projects since
2005, whose generation license and pre-license have been terminated. Considering the 7748 MW
Akarsu HEPP capacity currently in operation, it is seen that the generation license and pre-license of
the power plant project, which has nearly twice the installed capacity, has been terminated.
Examining the reasons why these projects are terminated and associate license and licenses may help
to better understand some of the issues related to Licensed HEPP projects.
Some of the deficiencies in water resources and energy production planning that should have to be
done at the basin scale have been effective for current situation . (5).

2.4 The HEPPs Registered with YEKDEM
Renewable energy resources support mechanism (YEKDEM) has been established with the aim of
making the installation of power plants based on renewable resources more attractive and reducing
the dependence on foreign sources. In essence, it is considered to be an application to guarantee
purchase of small electricity generation facilities based on renewable resources at encouraged USD
prices. However, it became an application that many power plants producing renewable energy based
electricity were also utilized.
While the number of HEPPs benefiting from YEKDEM was 4 in 2011, the number of power plants
that will benefit in 2019; It reached 463, 41 of which are Large HEPP with reservoir.

Figure 1. HEPP number in operation by years
82 of 463 HEPPs in the YEKDEM list in 2019 were put into service in 2013. While the number of
10

HEPPs commissioned until 2013 increased steadily, it decreased gradually after this year (Figure 1).

3. DATA USED IN THE INVESTIGATION
3.1. River and Channel Type HEPPs

In the research, the production data of River and Channel type HEPPs and Reservoir Type HEPPs
that have been registered with YEKDEM have been used in the last 4 years. However, since not all
of the power plants are continuously registered with YEKDEM every year, only 259 of them have
been continuously registered in the last 4 years and their production values have been used and
examined in the research study
Therefore we used 259 River and Channel power plants and 41 Reservoir Type HEPPs for this
study.
As mentioned earlier, this research was started to calculate the realization rates and capacity
utilization factors of river and Channel type HEPPs in the last four years, but the capacity factors of
Reservoir Type HEPPs are also examined.
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Table 1. Number of Installed Power and Power Plants in 2018 Source: TEİAŞ

Resource Type
FUEL OIL+DIESEL
COAL+ LIGNITE +ASPHALITE COAL
IMPORT COAL
NATURAL GAS+LNG
WASTE +PIROLITIC OIL
MULTI -FUEL TYPE ( Solid+Liquid)
MULTI-FUEL TYPE (Liquid+Natural Gas)

GEOTHERMAL
HYDRO ENERGY DAMS
HYDROENERGY RIVER TYPE
WIND
SOLAR
THERMAL (No licence )
WIND (No licence )
HYDROENERGY (No Licence)
SOLAR (No Licence )
Total

✓

Installed
Capacity
MW
294
10 203,5
8794
22 683
622,5
697,1
3361,2
1163,6
20503,5
7602
6685
31,9
263,8
57,3
7,4
4761
87 736,8

Share
(%)

Number of
Powe Plant

0,3
11,6
10
25,9
0,7
0,8
3,8
1,3
23,4
8,7
7,6
0
0,3
0,1
0,0
5,4
100

11
31
11
253
99
22
47
41
117
510
167
4
90
68
10
5503
6984

Table 2. In 2017-2018, licensed installed capacity according to resource type (4)
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✓ Table 3. In 2017-2018, licensed electricity generation according to resource type. (4)

According to TEIAS and EMRA data given in Tables 1, 2 and 3, as of the end of 2018, the installed
capacity of River and Channel HEPP in our country is 7748 MW and the number of HEPP is 510.
In this case, our investigation covers 60% of the total installed capacity of all River and Channel
HEPPs in operation. This ratio was 59% in terms of electricity produced.

3.2. Reservoir Type HEPPs
In this study, besides the 259 River and Channel type HEPP registered to YEKDEM, the efficiency
of 41 HEPP the same tables obtained from YEKDEM were examined.
3.3 Hydroenergy Potential in Turkey

According to the General Directorate of State Hydraulic Works Annual Action Report 2018 (15), in
Turkey, in operation by the end of 2018, 644 units total installed capacity of 28 423 MW and average
annual production is 99.1 billion kWh, the value of total development potential of approximately
55% corresponds to. Turkey HEPP Potential is given in the table below. According to this table
there are currently 55 HEPPs under construction and the construction of 554 HEPPs has not yet
started. These data suggest that studies should be carried out to develop our hydroenergy potential in
a more efficient and environmentally sensitive manner.
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HEPP

Number of
HEPP

Total Installed
Capacity
(MW)

Annual Mean
Production
(GWh/year)

Share in Total
(%)

In operation
Under
construction
Planned
TOTAL

644
55

28 243
4370

99 051
13 427

62
8

554
1253

15 387
48 180

46 907
159 385

29
100

(*) It is included the projects developed by Private Sector (Table 3) .Source : State Hydraulic Works

4. RESULTS OBTAINED FROM THE INVESTIGATION
4.1.Ratio of Actual Electricity Generation to Planned Production
At the beginning of the study, we firstly calculated the ratios of planned and actual electricty
generation for 259 River and Channel Type HEPPs in the last 4 years The obtained results are
given in Table 4.
Table 4. Realization rates of planned production in river and Channel power plants in the last 4 years

Years Number
of
HEPP

Total
Installed
Capacity
MW

Total Planned
Energy
Generation
kWh

Total Generated
Energy
kWh

2015
2016
2017
2018

4490
4490
4490
4490

16.550.761.799
16.550.761.799
16.550.761.799
16.550.761.799

7.531.244.000
12.274.556.000
12.275.536.000
11.302.221.883

259
259
259
259

Energy Generation
Realization Ratio
%

% 45
%74
%74
%68

The total annual energy generation planned for the licenses of 259 HEPPs, is 16,550,761,799 kWh,
But actual production was 7,531,244,000 KWh in 2015, 12,274,556,000 KWh in 2016,
12,275,536,000 KWh in 2017 and 11,302.221.883 KWh in 2018. In this case, since 2015, 45%,
74%, 74% and 68% of the energy planned and declared to EMRA has been generated. These results
show that an average of 35% less energy was produced in 259 HEPPs than planned in the last 4
years. Table 5 shows the changes in the last four years of planned and produced energy in 2015,
2016, 2017 and 2018 according to percentiles.
Table 5. Change of planned and produced energies in HEPPs examined in percentiles over the last
four years
Year of
Generat
ion

of planned
HEPPs
producing up to
25%
MW
Number

of planned
% 26-% 50
producing

of planned
%51-%75
producing

of planned
%76-%95
producing

of planned and over
producing

MW

MW

MW

MW

Number

Number

14

Number

Number

2015
2016
2017
2018

782,59
216,90
78,06
88,25

54
13
10
8

1829,68
471,75
626,95
801,96

90
21
44
57

1273,96
1415,40
1761,90
2084,10

81
99
92
115

498,30
1724,10
1176,72
1361,60

28
81
65
65

97,92
649,30
845,59
280,05

6
45
48
14

In this table, it is seen that 58% of 259 River and Channel Type HEPPs with a total installed capacity
of 4482.45 MW were able to generate only half of the planned energy in 2015. Figure 2 shows that
the average rate of last 4 years is around 60%. emerges.
This table also shows that only 6 of the total investigated HEPPs in 2015, 45 in 2016, 48 in 2017 and
14 in 2018 are close to and above their planned energy production.

Figure 2. Variation of the realization rate of the planned energy to be produced in the HEPPs
examined by years.
4. 2. Capacity Factors of the HEPPs
The net capacity factor (KF) of the power plant is the ratio of the total energy produced by the power
plant in a certain period to the power it can produce at full capacity : - KF = Generation (MWh /
year) / {8760 h / year * P (MW)} –
Capacity Factor in HEPPs : world average is 44%, US 38% average (Figure 3), the average is 37% in
Turkey for many years (14). However, this rate is more than the DS in Turkey for many years the
production of large dams made by the General Directorate hes been evaluated as determined by the
average. Therefore, it is considered that this ratio does not cover Capacity Factors of more than 500
river and channel type HEPPs built in the last 10 years and reservoir.
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Figure 3. Capacity Factors of Hydroelectric Power Plants in the USA 3 (12)

4.2.1. Capacity Factor of River and Channel Type HEPPs
Table 6 shows the change in the capacity factor calculated in 259 river and Channel type HEPPs, and
the annual weighted average of the capacity factors.

Table 6. Change of Capacity Factor of River and Channel Type HEPPs examined by years

Year

Capacity Factor
0- %15

Capacity Factor
%16-25

Capacity Factor
%26- 36

Capacity Factor
>%37

2015
2016
2017
2018

MW
1421,32
457,40
386,13
387.55

MW
1938,58
1049,43
1180,32
1859,58

MW
Sayı
953,60 63
1820,68 89
1732,36 105
1769,67 85

MW
168,94
1149,95
1190,42
668,47

Number
90
21
30
28

Number
88
66
59
103

Sayı
18
83
65
44

Capacity Factor
Annual Weighted
Avarage
%
20,51
35,23
32,26
28,65

The total average weighted capacity factor of the River and Channel Type HEPPs for the last 4 years
was approximately 29% (Figure 4).

3

As of 2018, there are 2241 HEPPs in the USA with a total capacity of 80 000 MW. (12)
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Figure 4. Variation of capacity factors of river and channel type HEPPs by years
Since river and channel power plants has no reservoirs , energy production is directly related to the
change in precipitation on a daily basis. Therefore, the production is directly affected during the drier
periods. This situation arises between the year of 2015 and 2016,2017,2018 energy produced. In
this study, it was observed that the production of reservoir type HEPPs also decreased by almost the
same rate in the dry year of 2015. However, due to the storage characteristics of these HEPPs, they
had the opportunity to shift their production to peak hours.It is highly probable that Reservoir Type
HEPPs have generated peak energy more than before since last four years.

In general, the difference between the planned and produced energies of the HEPPs in the Aegean
and Mediterranean regions of Turkey was larger than the HEPPs in other regions.HEPP In other
words,in these regions HEPP generated less energy from planned one comparing with other regions.
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Figure 5. Variation of calculated capacity factors of river and channel type power plants in the last 4
years
The variation of capacity factors of 259 river and channel type HEPPs used in the study with
installed power in the last 4 years is given in Figure 5. As seen in this figure, the weighted average
values of the capacity factors of the HEPPs examined fall as the installed capacity increases.
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Figure 6. Median values of capacity factors of 259 river and channel type power plants and their
variation by years.
In this study, the median values of the capacity factors of 259 River and Canal Type power plants
examined and the changes according to years are given in Figure 6. The average annual value of the
weighted capacity factor of 259 River Channel Type HEPPs was 27.5%.

Figure 7. Variation of capacity factors of the reservoir type HEPPs operating in the last 4 years with the
installed power

4.2.2. Capacity Factor of Reservoir Type HEPPs
This study mainly focuses on the production efficiency of river and channel type HEPPs. However, the
production efficiency and capacity factors of 41 Reservoir Type HEPPs with 4950 MW installed capacity,
which are registered to YEKDEM and have continuous production data in the last four years, were also
examined.

19

As can be seen in Figure 7, the capacity factor of the Reservoir Type HEPPs, especially those with
an installed capacity of up to 100 MW, has varied over a wide band such as 0-55 %. The range of
this variation decreased as the installed power increased and decreased between 15-40%.
The 4-year average value of the capacity factor of 41 Reservoir Type HEPPs has been calculated as
of 23%.

4.2.3.Realization Rate of Planned Production in Reservoir Type HEPPs
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Figure 9. Realization rate of planned production in YEKDEM registered reservoir type HEPP by years

Figure 10. Average realization rates of the planned production fort he reservoir type HEPP by years

The realization rate of the planned production in YEKDEM registered reservoir type HEPP by years is given
in Figure 9 and Figure 10. When these figures are analyzed, in 2015, which is a low rainy year, almost all of
the reservoir type HEPPs' production remained below 50% of the planned. In 2016,2017,2018 this rate was
around 70% on average. (Figure 9-10).
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4.2.4. About Assessment by Capacity Factor
Capacity factors of hydroelectric power plants should be handled differently from other renewable
energy plants. The flow values in a river basin and Project discharge can be quite variable and may
also vary from basin to basin. Therefore, the installed capacity determination of HEPPs can be
handled with a very flexible approach during the project design phase. Thus, for example, when large
installed power selection and low capacity factor are accepted, peak energy demands are met and
supply security in the network is ensured. On the other hand, HEPPs operating with small installed
power and large capacity factor may not be able to provide peak energy need and therefore supply
continuity.
In other words,weighted average capacity factors are around 27 % for small and large hydropower
projects, with most projects in the range of 5% to 65 % (Figure 4). Given the design flexibility for
hydropower, depending on inflows and site characteristics, this wide range is to be expected and
uniquely to hydropower, low capacity factors are often a design choice to meet peak demands, not a
handicap to project economics. Therefore, the range of capacity factors of HEPPs can be quite wide.
For example, the capacity factors obtained from the 142 HEPP projects in operation worldwide and
given in Figure 11 vary between 23% and 95% (9). In our study, this issue was taken into
consideration and the realization ratio of the produced energy / planned energy, which is another
parameter showing the production efficiency of HEPPs, was also taken into consideration.

Figure 11. Capacity Factors of some HEPPs in the world (9).
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Although the capacity factor range can be quite wide , the weighted average capacity factors are
expected to be higher than a certain value as of %45,%50.
As it is in Turkey , capacity factors for new small and large hydropower projects are 29% and 27%
respectively,we need to reevaluate the design choice as well as engineering hydrology of the HEPP
projects.
4.2.5. Hydropower Production and Capacity Factors in 2018 in Turkey
In 2018 Market Development Report of EMRA (4), total installed capacity of Reservoir Type
HEPPs and River and Channel HEPPs is given as 20 534 +7748 = 28 282 MW. In the same report,
the electricity generation in 2018 is given as 40.961 billion kWh for Reservoir HEPPs and 18.975
billion KWh for River and Channel HEPPs. In this case, 68% of the hydro power generation (59.936
billion kWh) produced in 2018 by dam-operated hydroelectric power plants (20 534 MW) and 32%
(7748 MW). of it generated by River and Channel HEPP.
In other words annual working hours of River ,Channel HEPP has been as of 2450 hours while
Reservoir Type HEPPs is 2000 hours. In 2018, average capacity factor of all of the River &
Channel HEPP’s has been 23% while reservoir type HEPP’s 28% through Turkey.
These results are consistent with the results obtained with the HEPPs registered with YEKDEM in
2018 in this study. In this study, the weighted capacity factor of River and Channel Type HEPPs for
2018 was 27% and 23% of Reservoir HEPPs. (Figure 6 and Figure 8).
In this case, the results we obtained from this study showed that it represents majority of Dams’
capacity factor in Turkey. Furthermore, it also shows that the capacity factors of Reservoir Type
HEPPs and the reason for the decrease of annual working hours to 2000 hours need to furher study

5. THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON WATER RESOURCES PROJECTIONS
Several studies have been conducted on the impact of climate change on water resources in Turkey .
The most comprehensive of these was carried out by the General Directorate of Water Management
as a project. The aim of the “Impact of Climate Change on Water Resources Project , carried out by
the General Directorate of Water Management, is to determine the impact of climate change on
surface waters and groundwater on the basis of River Basin.
It also aims determination of adaptation activities. covering the whole 25 river basins in the 20152040-2070-2100 projection period using three different global climate models for climate change
projections, two different representations of the concentration route (RCP4.5 and RCP8.5).
This is the most reliable state organisation owned study to determine climate change effects on
water resources. The Final Report was published in 2016 (13).
In the Final Report, it says that “ Due to the unique characteristics of each basin, the distribution of
accessible water in the basin and therefore the needs of the sectors vary from basin to basin. The
intersectoral distribution is expected to change in the future with the effect of climate change.
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Therefore;Vulnerability Analysis based on the sectors that need water resources in the basins in
order to ensure sustainable water use is of great benefit. ”
Within the scope of the aforementioned project, the impacts of climate change projections produced
on 25 river basins for the 2015-2040 projection period by using three different global climate models
on water resources with two different representative concentration routes (RCP4.5 and RCP8.5) were
determined.
In this context, the percentage differences of basin-based gross water potential in 2040 compared to
2015 are given in the Table 7.

Table 7. Percentage differences of basin-based gross water potential in 2040 compared to 2015 (13)

As shown in Table 7, three different climatic scenarios pointed out a decrease in the gross water
potential at various rate in 2040 compared to 2015 in almost all of the basins. Gross water reduction
potential ranged from 46.5% to 17.5 %.
According to various scenarios mentioned in theproject final report (13) , a thematic climate
projection maps showing the percentage differences of basin-based gross water potentials in 2040
compared to 2015 are given in Figure 12.
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Figure 12. Thematic climate projection maps showing the percentage difference of basin-based gross
water potential in 2040 compared to 2015 according to various scenarios. (13).
6. COMPARISON OF THE RESULTS WITH SOME WORLD SAMPLES
The Renewable Energy Agency's annual reports (6,7,8) include the weighted average capacity
factor values of small and large HEPPs in the world. (Figure 13..and Figure 14). As shown in Figure
13,, this has increased in recent years as of 48% on average in last sixth years. Developing
technology was also effective in this increase. The average capacity factor is around 50% in Norway,
which has around 1700 large and small hydroelectric power plants and supplies 98% of its
electricity from hydroelectric power. (10). The Norwegian Energy Agency's data show that the
average capacity factor of 432 HEPPs with an installed capacity up to 1 MW is 55%, while 368
HEPPs between 1-10MW and 253 HEPPs with an installed capacity of 10-100 MW and those with
more than is 46% (10).
According to some other literature, the weighted average capacity factors of HEPPs constructed
between 2010 and 2018 in the world ranged from 44% to 51% (8) (Figure 13). According to the data
of the International Renewable Energy Agency, the weighted average value of the capacity factor
varied by region and country. While this ratio varies between 21% and 62% in Large Reservoir Type
HEPPs, the weighted average capacity factor is between 43% and 68% in HEPPs with an installed
capacity of less than 10 MW. The lowest value was found in China with 43% between 2010 and
2013 and the highest value in South America (excluding Brazil) with 68% between 2014-2018 (8).
These values are clearly seen in Figure 14. The data obtained from this study is marked on the same
way as Turkey value remained at very low level.
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Figure 13. Weighted average capacity factors of some HEPPs in the world between .2010-2018 (8).
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Şekil 14.2014-2018 yılları arasında 10 MW’dan küçük HES’lerin kapasite faktörlerinin ağırlıklı
ortalama değerlerinin bölge ve ülkelere göre değişimi (8). (Türkiye’nin değeri tarafımızdan
işlenmiştir.)
Figure 14.Change in the weighted average capacity factors of HEPPs less than 10 MW by region
and country (8). (Turkey's value is processed by us.)

7. CONCLUSIONS, EVALUATIONS AND RECOMMENDATIONS
Turkey has irregular flow and about half of the run off flows in the rivers during 5-month rainy
period. İn addition to this effect of climate change, causes some arid periods to increase and temporal
shift.
In particular, the energy production efficiency of non-storage River and Channel HEPPs is highly
sensitive to project hydrology and hydrometeorological changes. This was also determined in this
study. Over the last 10 years, more than 500 River and Channel type HEPPs have been built in
Turkey. Feed back of these HEPPs will increase our knowledge and experience in both project
consultancy and operation rules..
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These studies will allow to determine the current status of river basins, their sensitivity to climate
change impacts to be taken into consideration in planning, designing and operating new HEPPs.
The HEPP’s which are not planned within the basin-scale planning approach and lack of detailed
engineering hydrology may have low energy production efficiency and capacity utilization rates, as
well as disrupt the ecological balance.
Existing projects need to be re-evaluated in this respect and updates to the operational program This
will increase the sustainability of the project benefits.
In new HEPP projects, taking into consideration the above mentioned issues together with the
optimization of production between successive HEPPs will reduce various uncertainties and risks,
prevent economic losses and protect ecological balance.
1.The weighted average capacity factor of 259 river and channel type hydro power plants is obtained
as of 29% for the last 4 years.operation.
2.In the same study, the average capacity factor is obtained as of 27 % for 41 Reservoir’s HEPPs in
the last 4 years.
3.The annual average working hours of the river and channel type HEPP is obtained as of 2450 ,
the capacity factor is 28%, while reservoir type HEPP of 2000 hours and average capacity factor is
23%.
4.The realization rate of the planned production in these river and channel type HEPPs has been 60%
on average in the last 4 years.
5.Reservoir type HEPPs examined in this study have realized an average of 75% of their planned
production in the last 3 years.
6.Approximately 50 river and channel type hydroelectric power plants with a total installed capacity
of 750 MW have achieved half of their planned production in the last 4 years.
7.The weighted production efficiency values (Weighted Average Capacity Factors as of 25 %) of the
investigated river channel type and reservoir type HEPPs, has been 50% lower than the world
average.
8.It has been observed that the realization rates of
especially in the Mediterranean and Aegean regions.

the planned annual production are lower

9.Recently, the purchase guarantee (Feed-in Tariff) given to the production in thermal power plants
encouraged the supply of base energy needs with these power plants and the production of the large
dam hydroelectric power plants in peak hours. It is considered that the decrease in the production
realization rate and capacity factor in the reservoir type HEPPs may be caused by this reason.
10.Recent procurement guarantee for production in thermal power plants has encouraged companies
that have both hydraulic and thermal power plants to meet their base energy needs with natural gas,
domestic coal power plants and to generate peak energy with reservoir type HEPPs.It is considered
that the decrease in the production realization rate and capacity factor in the resrvoir’s HEPPs may
be caused by this reason.
11.In the river and channel type HEPP projects carried out in the last 10 years, the problems have
started from planning stage and turned into operational inefficiencies. Hydrological Factors and
Operational Factors are the most effective factors in the low realization rate of production in our
HEPPs.
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These observed reasons are listed below;
•

Failure to comply adequately with the hydrological principles during the planning phase and
insufficient engineering hydrology studies,

•

Failure to determine the flow regime as comprehensive as possible with sufficient flow
measurements in the project section,

•

The fact that the change in the flow rate during the year and over the years has not been
examined properly,

•

The temporal variation of the current has not been evaluated within the whole river basin
where the plant is located.

•

There was
planning

•

A Basin Scale Energy generation optimization plan has not been developed.

•

The impact of climate change on water resources is not taken into account adequately in the
Feasibility Reports.

no synchronous operation planning in successive HEPPs while they were

12.In Turkey, disruptions in planning, management and supervision prevent the activities to be
sustainable.
13.All development activities on a basin scale need to be considered within the scope of a Regional
Plan in which the basin is located. Noncompliance with the Regional Plan and Environmental Plan
has been effective on the problems experienced today.
RECOMMENDATIONS ;
1. In the dry period of 2015, the realization rates in the annual generation of reservoir type HEPPs as
well as River and Channel type HEPPs remained below 50%. This situation seems to be caused by
the conflict of sectoral needs, necessitates.Therefore more realistic approach to sectoral water
allocation is strongly needed in the coming period.
2. It would be useful to examine the differences in capacity factor and production realization rate of
HEPPs by region. HEPPs, whose production realization rate is continuously low, should be reexamined by considering the future climate change effect in that region and alternative proposals
should be developed.
3. Operation and Energy Optimization Planning study need to be prepared on the Basin Scale, it will
be useful to consider the Report of the Effects of Climate Change on Water Resources prepared by
the General Directorate of Water Management.
4. Due to the low average production efficiency of HEPPs, it would be beneficial to control the
amount of water that should be released for natural life especially from HEPP’s in the Mediterranean
and Aegean regions.
5. “Operation and Energy Optimization Plans need to be prepared for the existing power plants in
order to evaluate the real energy potential of our basins by taking into account natural life and
ecology.
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EVALUATION of OBTAINED RESULTS IN THE HPA ROUNDTABLE MEETING
The resuts obtained from this study is analysed and evaluated in a experts round table meeting in the
Hydropolitics Association .

At the Round Table Conference held by the SPD on July 6, 2019
Final Decleration prepared by the Contributions of Speakers and Participants
Incentives for the development of our country's HEPP Potential and guarantees for a period of
payment at fixed prices (feed-in tariff) have caused a rapid increase in the number of River and
Channel type and Reservoir Type HEPPs in the last 10 years.
However, despite this increase in the installed capacity and the number of HEPPs, energy production
from both river and channel type and reservoir type HEPPs did not increase as planned. The
realization rates and capacity factors of the planned production in these energy facilities in the last 4
years have been very low.
In this roundtable meeting the causes of these low realization rates in the power generation and lower
capacity factors of HEPPs were discussed, it was evaluated that our HEPPs were not able to operated
efficiently.
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GİRİŞ
2050 yılında dünyada 6 milyara yakın insanın kentlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu
kentlerin büyük bölümü bugün bile trafik, plansızlık, yetersiz enerji ve su temini, yetersiz
altyapı, iklim değişimi etkileri, deprem, taşkın riskleri ve bu risklerin kötü yönetimi, kayıtsız
ekonomi , iklim ve savaş göçmenleri güvenlik gibi baskılarla karşı karşıyadır.
UNHCR ‘nin 2017 raporuna göre dünyada ülke içindeki göçmenlerin

%80’i ile çeşitli

şekillerde göçe zorlanan mültecilerin %60’ı kamplar yerine kentlerde yaşıyor.
Kentlere göçlerin artması kent yönetimi üzerinde daha çok su, gıda ve enerji temini gibi
yaşamsal ihtiyaçların karşılanması baskısının arttırıyor. İklim değişimi ise kuraklık , kent
selleri riskleri ve sıcaklık dalgaları yaratmanın yanısıra deniz suyu yükselmesi ile kentlerin
fiziki geleceğini de tehdit etmekte. Bu anlamda özellikle bu baskılarla karşılaşmakta olan
kentlerde iklim değişimine adaptasyon ve zararların önlenmesi konusundaki tedbirlerin önceliği
artıyor.BM Raporlarına göre gelecek 30 yıl içinde kentlerin su ihtiyacında %50-70 oranında
artış bekleniyor.
Dünya Ekonomik Forumu “ Küresel Risk Raporu 2016’da “iklim değişikliğinin neden olacağı
kuraklık taşkın ,su krizi gibi afetlerin gelecek 10 yıllarda küresel etkilerinin en geniş şekilde
yaşanacağı belirtilmiş ve bunların sonuçlarının azaltılması ve uyum sağlanmasının öneminden
söz edilmiştir( 1).
Son yıllarda uzmanlar yağışların şiddetinin arttığı , kent sellerinin geçmişe nazaran daha çok
yaşandığı ve büyük zararlar verdiği konusunda görüş birliği içindeler. Yine bilim insanları
gelecek yıllarda yağışların sıklığı ve şiddetindeki artışların süreceğini ileri sürüyor. Taşkınların
yanısıra kentlerde kuraklık bağlantılı su sıkıntısı da artıyor. Yapılan araştırmalar dünyada halen
4 kentten birinin su sıkıntısı yaşadığını ve bu sıkıntının kentlere yakın nehir havzalarında
yaşanacak iklim değişikliği etkileri ile daha da artacağını ortaya koyuyor(2).
Tüm bu gelişmeler ve projeksiyonlar kentlere su temini ve su hizmetleri yönetiminin tekrar ele
alınmasını gerekli kılıyor. Bu ihtiyacın doğal olarak bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması
gerekmekte. Bu nedenle kentlerin planlanmasından bu planların uygulanmasına ve temel
ihtiyaçların yönetilmesine imkan tanıyacak bir anlayış değişimine ihtiyacımız bulunuyor. Bu
bütünleşik yaklaşımın içinde sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi hizmeti,talebi sürekli ve
yaşamsal bir özellik taşıdığından daha öne çıkıyor.
Bu raporda bu ihtiyaçların ortaya çıkarttığı ‘ AKILLI KENTLERLE YENİLİKÇİ SU
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YÖNETİMİ anlayışına geçişte etkili olabilecek faktörler ve aktörler ile Kuraklığa Dirençli
Kentler’in temel özellikleri ele alınmıştır.
1.KENTSEL SU YÖNETİMİNİN ARTAN ÖNEMİ VE AKILLI KENTLER KONSEPTİ
Kentsel su kullanımı, dünya genelinde toplam su kullanımının ortalama % 10’u gibi görece
düşük bir değer gibi görünse de talebinin sürekli olması ve yaşamsal bir ihtiyaç olması
nedeniyle diğer sektörel kullanımlardan daha farklı bir önem taşır. Kentsel su teminin kesintiye
uğraması veya kalitesinin düşmesi günlük insan yaşamını doğrudan ve kısa sürede etkilediği
için de toplumsal, siyasal etkileri de daha radikal olur. Bu nedenle kentsel su temininin
düzenliliği ,kalitesi ve sürekliliği su yönetimi için dinamik dikkat gösterilmesi gereken bir
alandır.
Ancak buna rağmen kırsaldan kente göç, düzensiz kentleşme, ve iklim değişimi baskısı altında
kalan kentsel su yönetimi dünyanın çeşitli bölgelerinde artan bu talebi karşılamakta zorluklar
yaşamaya başlamıştır.Bu durum Mega Kent yöneticilerinin merkezi hükümetlerin dışında
iklim değişimine karşı alınacak önlemler konusunda birlikte hareket ettikleri uluslararası bir
ortam da yaratmış durumdadır.
Kentlerin karşı karşıya kaldığı bu baskılar, sistemik bir anlayışla kentlerimizi diğer sorunların
çözümünün yanısıra “kuraklığa dirençli kentler” haline de dönüştürmemizi gerekli kılmaktadır.
Bu konudaki çalışmalarda Yeşil Kent, Esnek Kent, Dirençli Kent gibi kavramlar oluşmaya
başladı bile. Bu çalışmalar arasında su dostu akıllı kentlere geçiş de öne çıkıyor.
Çünkü dünyanın birçok kentinde su hizmetleri yöneticileri su temini sıkıntısı

ve kent

taşkınlarının önlenmesi gibi problemlerle son dönemde daha sık karşılaşıyorlar.
Artan bu sorun , sorunun yukarıda açıklanan kısa sürede etkili yaşamsal önemi nedeniyle
kentsel su yönetimini zorluyor. Bu nedenle de doğal olarak hızlı ve kısa süreli çözümler
aranıyor. Ancak artan tehditler konuyu sistemik bir yaklaşımla ele alıp şehir planlama ve su
temininde yeni anlayışlara geçiş gibi yaklaşımları zorunlu kılıyor. Buradan yola çıkılarak
geliştirilen “Su Dostu Akıllı Kent” konsepti kapsamında öncelikle suyun bir sıkıntı kaynağı
yerine yaşamsal öneme sahip kısıtlı bir doğal kaynak gibi ele alınması gerekiyor. Bazı
uzmanların öne sürdüğü gibi Suyu akıllı kullanan kentlere geçiş aynı zamanda şehir hayatının
kalitesinin arttırılması için bir fırsat olabilir.
2.KENTSEL SU ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMLARI
Yukarıda sözü edilen risklerin azaltılması için çalışmalar başlamıştır. Bu kapsamda küresel
olarak kentsel altyapıya gelecek 15 yılda 90 tirilyon $’lık bir yatırım planlanmıştır(GCEC,
5

2016).
Ülkemizde kentsel dönüşüm olarak daha çok “ konut dönüştürme”eksenli gerçekleşen herbir
Kentsel Geliştirme projesi aslında kentlerin su sıkıntısı, suyun yeniden kullanımı,yağmur suyu
hasadı, ,taşkın tedbirleri gibi iklim değişimi kaynaklı sorunların çözümü için model uygulama
alanları

oluşturma imkanı sağlamaktadır. Bu

anlayış mevcut altyapıda

zaman zaman

yapılması gereken kapasite arttırma çalışmalarından orta vadede daha az maliyetli olabilir.
3.HIZLA BÜYÜYEN KENTLER İÇİN YENİLİKÇİ SU YÖNETİMİ STRATEJİLERİ
İklim değişimi etkisi altında plansız ve hızla büyüyen kentlerin en önemli sorunu ilave su temini
ihtiyacının doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlanmasının riske girmesidir.Bu gelişme
yaşamsal ve sürekli sağlanması gerekli bir ihtiyaç olan suyun temini için su yönetimini deniz
suyu arıtma gibi doğal olmayan pahalı çözümlere zorunlu bırakabilir.
Bu çözümün öncesinde kentin akıllı su kullanan dirençli bir kente geçişi için gerekli altyapı
düzenlemesi yapılmalıdır. Bu kapsamda su kullanım bilincinin arttırılması, yağmur suyu
hasadı, atık suyun yeniden kullanımı gibi önlemler hızla alınmalıdır. Kentlere su temini kadar
önemli olan diğer bir husus da ,içme ve kullanma suyunun bir kamu hizmeti kapsamında
karşılanabilir bir ücret ile temin edilmesidir. Bu nedenle kentlere sürdürülebilir su temini
stratejileri aynı zamanda suya sürdürülebilir bir şekilde sahip olma insan hakkını da gözardı
edemez.
Kuraklığa dirençli kentlere geçiş konusunda ilgili tüm kesimlerin birlikte çalışarak yaratacakları
bütünleşik , katılımcı su yönetimi anlayışı aslında kurak dönemler için sosyo- kültürel ve sosyoekonomik bir direnç noktası oluşturur.
Bu hazırlığın yapılmadığı, meteorolojik ve hidrolojik kuraklık baskısındaki mega kentler
yaşayacakları

ilk kurak dönemde su temini konusunda ekonomik ve ekolojik açılardan

sürdürülebilir olmayan çözümlere zorlanabilir ve su temin dengeleri bozulabilir. Aslında bu
kurak dönemler iyi yönetilebilirse suyun yeniden kullanımı, verimli kullanımı gibi konularda
toplumsal bilinç yaratılmasına da yardımcı olurlar.
Kentlere su temin eden havzalarda koruma önlemleri ve etkin su hizmetleri yönetimi ile
eşgüdümlü olarak yapılacak olan yenilikçi çalışmalar kurak ve yarı kurak bölgelerde kentlerin
kuraklık direncini olumlu yönde etkiler.

6

Şekil 1.Kentsel Su Yönetiminin mevcut ve oluşması muhtemel sorun alanları (10).
Bu yenilikçi su yönetimi stratejisi konusunda yapılan kapsamlı çalışmalardan biri de 2006-2011
yılları arasında gerçekleştirilen SWITCH projesidir. “Geleceğin Kentleri“ projesi kapsamında
yürütülen bu Proje ile daha sürdürülebilir bir kentsel su yönetimi amaçlanmıştır. 15 ülkeden
33

kurum ve kuruluşun yer aldığı proje

Hollanda’nın Uluslararası Hidrolik Enstitüsü

(UNESCO-IHE) tarafından yürütülmüştür. Bu projede Kentlerde suyun en verimli şekilde
kullanılması yenilikçi bilimsel teknik,sosyo ekonomik çözümler oluşturulması için çalışmalar
yapılmıştır.Projede kentsel su yönetiminin mevcut ve oluşması muhtemel sorun alanları Şekil
1’de ,sürdürülebilir kentler için su yönetimine geçişin yol haritası da Şekil2 ‘de verilmiştir.
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Şekil 2. Geleceğin sürdürülebilir kentleri için gerekli su yönetimine geçişin yol haritası (10).
Yapılan bir araştırma dünyanın güney kesiminde hızla büyüyen küçük ve orta ölçekli yerleşim
birimlerinin

özellikle yeterli su temini konusundaki sorunların çokça yaşandığı bölgeler

olduğunu ortaya koymuştur (5). Örneğin Güney Asya’daki kentlerde yaşanan bu sorunların
çözümü konusunda yapılan çalışmalar “kentlerin iklim değişimine uyumlu bir su yönetimine
geçişi” için uygulanan projelerde kadınların daha etkin rol alması gerektiğine işaret etmektedir.
Bu örnekler iklim değişimine uyumlu bütünleşik kent su yönetiminde diğer paydaşların
içerisinde kadınların anahtar rolünü belirtmesi açısından önem taşımaktadır (6).
4.SUYU DAHA VERİMLİ KULLANAN KENTLER İÇİN YENİ SU STRATEJİLERİ
ÇALIŞMALARI
İklim değişimi ve kırsaldan göç, kentlerde su temini ile su talebi arasındaki makasın açılmasına
neden olmaktadır. Bu nedenle mevcut kentlerin suyu sadece talep eden değil değil suyu akılcı
ve verimli kullanan esnek-dirençli kentlere dönüşmesine yönelik çalışmalar artmaktadır.
Su ve çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası

kuruluşlar her yıl daha da artan sayılarda

(Ressiliance Cities) Afetle Başedebilir, Dirençli-Esnek-Dayanıklı kentler konusunda
uluslararası toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılarda ele alınan konulardan biri de iklim
değişimi etkisindeki kentlerde su hizmetleri yönetiminin sürdürülebilir olarak verilmesidir. Bu
kapsamda suyun daha az ve daha verimli kullanımı, yağmur suyu toplama ,atık suyun tekrar
kullanımı ,su hizmetleri bütüncül yönetimi ,su ile bağlantılı afet riskleri yönetimi gibi konuların
8

daha fazla dikkate alınması ve Su Yönetiminde Akıllı Kentler yaratılması gibi konular ele
alınmaktadır.
5.YENİLİKÇİ KENTSEL SU YÖNETİMİNE GEÇİŞ KAVRAMI VE UYGULANMASI
Geleceğin şehirlerinde suyun akıllı yönetimi için geçiş dönemi konsepti ( Transitioning
concept ) yeni teknolojiler ve yöntemler deneyip uygulayarak mevcut kompleks sistemlerin
yapısal değişimini sağlamak üzere gerekli olan dönemi ifade etmektedir. Geleceğin yeni
kentsel su yönetimine geçiş aslında bir yapısal transformasyon gerektirmektedir. Bu geçiş
klasik sosyo-teknik sistemlerden yeni jenerasyon bütünleşik ve sürdürülebilir kent su yönetimi
sistemlerine radikal bir geçiş olacaktır.
Suyun iyi yönetildiği afetlere dirençli kentlerin oluşturulabileceği bu geçişi başarabilmek için
kentsel su çevriminin ,su temini, arıtma ve drenaj sistemleri gibi fonksiyonlarının birbiriyle
olan ilişkilerinin yanısıra, bu konuda bir toplumsal bilinç yaratmanın öneminin de

iyi

anlaşılması gereklidir. Kentsel su yöneticilerinin geleceğin kuraklığa dayanıklı kentleri için
kentin su ihtiyacının projelendirilmesini ve su hizmetlerinin yönetilmesini bütüncül bir
anlayışla ele almaları gerekir.
Geleceğin sürdürülebilir kentlerinin oluşmasında en önemli rolü , suyun çok verimli kullanımı
ve gelecek kuşaklar için önemi konusunda gerçekleşecek “Radikal bir düşünce devrimi “
oynayacaktır. Kentliler

kullandıkları suyun verimli kullanılmasına ve korunmasına bu

paradigma değişimi ile daha normatif değerlerle bakıp, kuşaklar arası doğal kaynaklar, ekolojik
miras ve su kullanım eşitliğini de gözetmek zorundadır.
Bu anlayışın geliştirilerek bir toplumsal bilince dönüştürülmesi büyük önem taşır. Çünkü
yenilikçi su yönetimine geçişte her türlü teknolojik tedbirden sonuç alınabilmesi için bu bilincin
oluşturulmasına büyük ihtiyaç bulunaktadır.
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Şekil 3.Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı hiyerarşisi ( 12).
Avusturalya’da sürdürülebilir bir kentsel su yönetimi stratejisi için çalışmalar yapan Hurlimann
(12) bir su kaynakları hiyerarşisi önermiştir (Şekil 3).
Bu hiyerarşik dizilim, su yönetiminin alternatiflerini çevresel duyarlılığı öne çıkartarak
oluşturulmuş bir dizilim olup bunun teklif edildiği 2007 yılında bu yana geçen 13 yıl içinde
çevresel duyarlılık, su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde daha da önemli hale
gelmiştir.
5.1.Kentlerde Yenilikçi Su Yönetimine Geçiş Araçları
Kentlerde yeni su yönetimi stratejilerine geçiş araçları olarak;
Kentsel Su Bilgi Sistemi, Kentsel Su Bütçesi, Kentsel Su Ekonomisi, Kentlerin yüzey suyunu
kanalizasyon sisteminden ayırmak, Talep yönetimi, Coğrafik Bilgi Sistemi tabanlı su yönetimi
karar destek mekanizması, Katılımcı yönetim modelleri, Yeni sosyal ilişki altyapısı için sistem
yaklaşımı, Yağmur suyu hasadı gibi araçlar ortaya çıkmaktadır.
Bu araçlar bu alandaki değişimi desteklemenin yanısıra farklı alternatiflerin ortaya çıkartılması
ve değerlendirilmesine de olanak tanırlar. Bu anlamda da karar vericilere yardımcı olurlar.
Aslında bu değişim sadece yeni teknikler ve kavramlara değil aynı zamanda katılımcılık,
toplumsal, bilinç birliktelik yaratılması disiplinlerarası ortak akıl üretimi gibi çalışmalara da
ihtiyaç duymaktadır.
5.2.Yenilikçi Kentsel Su Yönetimine Geçişin Uygulama Alanı
Yenilikçi kentsel su yönetimine geçişin

uygulama alanı seçimi önemlidir.

Sözkonusu

uygulama alanının değişime ihtiyacı olsa bile diğerlerine nazaran daha iyi bir su yönetimine
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, kısıtlı suyun daha akılcı kullanılabilmesi için uygun bir altyapıya ve su kullanıcılarla gelişmiş
ilişkilere sahip olunan bir alan olması tercih edilir.
Seçilmiş olan bir stratejik bölgenin veya su sisteminin yönetimi, iyileştirilmiş su
yönetiminin teknolojik, sosyal ve diğer alanlardaki uygulamalarının yaygınlaşabilmesi için
yaşamsal önem taşır. Buradaki çalışmalarda yeni sisteme geçişin sağlanabilmesi için bilgi
,deneyim ve yol haritası oluşur. Kentlerde yenilikçi su yönetimi sisteminin mevcut sisteme
entegre edilebilmesi için yeni düşüncelerin yaygınlaşması gereklidir.
Bu yenilikçi yaklaşımlar ve fikirler ,sorumlu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum ağı
tarafından savunulmalıdır. Bu uygulama alanlarından elde edilecek deneyimler
çalışmaların sürdürülebilir bir geçişe

yapılan

ne kadar katkıda bulunabileceklerinin anlaşılması

açısından önemlidir.
6. İKLİM DEĞİŞİMİ ETKİSİ ALTINDA YENİLİKÇİ KENTSEL SU YÖNETİMİ
Kentlerin su yönetiminde sürdürülebilirliği arttıracak önlemler için idari-teknik ve sosyokültürel iki alanda eşgüdümlü olarak yapılacak çalışmalar önem taşımaktadır. Bu çalışmalar
apartman-site ölçeği, mahalle ölçeği ,ilçe -kent ölçeği ve bölge -havza ölçeği gibi 4 ölçekte
gerçekleşebilir.
6.1.Suyu Daha Verimli Kullanan Kentler Oluşturmak için 3R Formulü

Şekil 4. 3R Çevrimi
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Bu bölümde nüfusu hızla artan kentlerde sürdürülebilir su yönetimi için yakın gelecekte çok
kullanılacak olan bir çevrimden söz edeceğiz(Şekil 4). Bu çevrim suyun verimli kullanılması
çevrimi olup ingilizce olarak “Reduce, Reuse, Re-water-cycle” kavramlarının başharfleri ile
(3R) tanımlanmaktadır.Burada sözü edilen Azalt ,Tekrar Kullan, Su Çevrimi Oluştur ( Reduce,
Reuse, Re-water-cycle) kavramlarının anlamları aşağıda açıklanmıştır.
Azalt (Reduce): Su kullanımının daha bilinçli yapılması ile kullanılacak su miktarındaki
azalma , kayıp ve kaçakların azaltılması ,bir diğer deyişle kişisel su ayakizinde azalma olarak
açıklanır.
Tekrar Kullan (Reuse): UN-Water departmanına göre tüm dünyada üretilen atık suyun %
80’i arıtılmadan ve tekrar kullanılmadan ekosisteme verilmektedir. Ancak fiziksel su sıkıntısı
içinde olan ülkelerin (İsrail) özellikle kentsel atık suyun tekrar kullanımı konusundaki
başarıları ve teknolojik gelişmeler de bu tekrar kullanımın artmasını teşvik eder niteliktedir.
Türkiye’de de bazı belediyelerimiz atık sularını arıtıp bu suyun

tarımsal sulamada

kullanılmasına yönelik projeler geliştirmiş örneğin Kayseri Belediyesi böyle bir projeyi
uygulamaya geçirmiştir. .Bu konuda dünyadaki örnekler de artmakta olup örneğin ABD Atlanta
Eyaletinde okulların kullanma suyunun %40 ‘ı arıtılmış atıksudan karşılanmaktadır.
Su Çevrimi ( Re-water cycle) : Yukarıda sözü edilen tekrar kullanım kavramı (reuse) ile su
çevrimi (Re-cycle) kavramı benzer gibi görünse de Re cycle kavramına su(water ) terimi
eklenip kavram Re-water-cycle olarak ifade edilirse anlam tamamen farklı olmaktadır.
Burada tekrar kullanımı (Reuse) kavramı atık suyun tekrar kullanımı için yeni yöntemlerin
bulunmasını içerir. Çevrim suyu (Re-cycled water) buharlaşmanın , yoğuşmanın ve yağışın
sürekli bir çevrim içinde yer aldığı bir su kaynağıdır. Suyun çevrime sokulması gerekli bir
döngü olup ancak iki tarafı keskin bir kılıç olarak da kabul edilir. Bu geçiş sırasında su bir
ortamdan diğerine geçebilir. Su buharı bir durumdan diğerine geçtiğinde veya bir soda şişesi
içine girdiğinde sonuç aslında bir tarafta su kaybı diğer tarafta ise su kazanımı olarak ortaya
çıkar.
Bu çevrim

kentsel atık suyu arıtıp bu suyu kentsel su temini çevrimi içine alarak da

yaratılmaktadır. Gelişmiş ülkeler kentsel ve endüstriyel atık sularının ortalama yaklaşık
%70’ini gelişmekte olan ülkeler %28- %38’ini azgelişmiş ülkeler ise % 8’ini arıtmaktadır (13).
6.2.Yağmur Suyu Depolama
Şehir suyundan yararlanan sektörlerin kullandığı suyun aslında

yalnızca

%20’si

tüketilmektedir. Geri kalan %80’lik kısmı, genellikle arıtılmış atık su olarak çevreye geri
dönmektedir. Şehirlerdeki betonla kaplı ve yalıtılmış yüzeyler tipik olarak, yağmur suyunu atık
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su ile birleştiği kanalizasyon ağlarına yönlendirmektedir. Bu da yağmur suyunun toprağa
karışmasını ve gelecekte işimize yarayabilecek yer altı suyu depolarının bir parçasını
oluşturmasını engellemektedir. Yağmur yüzey suyu ve atık su genellikle, şehirlerden uzaklarda
bulunan nehirlere dönmeden önce su arıtma tesislerinden geçmektedir. Kentsel su sistemlerinde
yapılan bazı değişiklikler ile, hem yağmur suyu hem de daha az kirlenmiş atık su şehirdeki su
kullanıcılarına geri döndürülebilir.
Bu değişikliklerden biri de gri suyun tekrar kullanılmasıdır. Gri su, tuvaletler dışında banyolar,
duşlar, lavabolar ve mutfaktan gelen atık su gibi evlerdeki tüm atık suları nitelemektedir. Bu
su, doğrudan yerinde arıtılabilir ya da içme suyu dışında bir amaçla

(örn. tuvaletlerdeki

sifonlarda) arıtılmadan kullanılabilir
Şehirlerde ayrıca, bir çatıdan ya da otoyoldan gelen yağmur suları bir toplama konteynerinde
toplanabilir ve bu sular tuvalet sifonları, araba yıkama ya da bahçe işleri gibi içme suyunun
kullanılmadığı aktivitelerde kullanılabilir.Ayrıca bu yağmur suları doğrudan bir yer altı suyu
enjeksiyonuna da yönlendirilebilir. Kentsel açık yeşil alanların sulanmasında kullanılan su
kaynakları içerisinde yağmur suyunun depolanması yöntemi, suyun akılcı ve verimli kullanımı
açısından alternatif bir su kaynağı elde etme yöntemi olarak önerilebilir.
Yağmur suyunun toplanması ve depolanması yeni bir fikir gibi görünse de tarihsel olarak çeşitli
medeniyetler

tarafından kullanılmış bir yöntemdir. Anadolu’da ortaya çıkarılan sarnıç

kalıntıları da bunu kanıtlamaktadır. Bu sarnıçlar doğrudan yağmur sularını toplayarak ana su
sistemini beslemektedir.
Kent yönetimlerinin kuracakları su toplama kanallarının yanında bireyler de “yağmur suyu
toplama tankı” inşa ederek hem su faturalarını düşürebilirler hem de yağmur suyundan daha
fazla yararlanabilirler. Bahçesi olan evler veya apartmanlar yaptıracakları su tankları ile bahçe
ve çiçek sulamalarını, araç yıkamalarını şehir suyunu kullanmadan karşılayabilirler. Bu konuda
Belediyeler de bireyleri özendirebilirler. Bu özendirme, Avustralya’nın Sydney Belediyesinde
olduğu gibi birbirine komşu evlerin yağmur suları uygun bir noktaya yerleştirilecek yağmur
suyu toplama tankında toplanabilir. Uygun kullanım ortamlarında kullanılabilir hatta gerekli
arıtma yöntemleriyle birlikte içme suyu olarak ta kullanılabilir. Diğer yandan da şehir
şebekesine olan talep önemli oranda düşürülebilmektedir.
Yapılan araştırmalar konutlarda uygulanan yağmursuyu depolanmasıyla önemli ölçüde su
tasarrufu sağlandığını ortaya koymuştur. (17).
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6.3. Akıllı Kentlerde Yenilikçi Su Yönetimine Geçiş Aşamaları
Avusturalya’daki kentlerin su kullanımı ve yönetimi dönemlerinin detaylı (tarihsel güncel ve
gelecek ) araştırmaları Şekil 5 de verilen kentlerin 6 farklı durumunu ortaya koymuştur.

Şekil 5. Su yönetimi iyi yapılan akıllı kentlere doğru geçiş (18).
Şekil 5’de verilen 'Water Supply City', the 'Sewered City', the 'Drained City', the 'Waterways
City', the 'Water Cycle City', and the 'Water Sensitive City'. kavramlarının yer aldığı çerçeve,
suyu iyi yönetilen dirençli kentlere doğru bir geçişin birbiri ardısıra gelen sosyal, siyasi ve
teknolojik içeriklerini ortaya koymaktadır.
7.DÖNGÜSEL EKONOMİ VE KENTSEL SU YÖNETİMİ
Uzmanlar döngüsel ekonomiye geçişin bütün faydalarıyla birlikte önümüzdeki 10- 20 yılda
gerçekleşeceğini düşünmektedir. Burada iş modellerinin, finans sisteminin, hukuk sisteminin
adapte edilmesi, atığın atık olarak değil ama

bir ürün olarak görülmesi ,ihracat ve ithalat

yasalarının buna göre değiştirilmesi gerekiyor. Böylece atıklar için yeni bir pazar oluşturulması
mümkün görünmektedir. Döngüsel ekonomi aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelede en
büyük katkıyı verebilecek bir model olarak kabul edilmektedir. 2017 yılında Hollanda’da
belirlenen hedeflere göre AB’nin 2050’ye kadar döngüsel ekonomiye geçmiş olması ve 2030’a
kadar ise metal, fosil yakıt gibi ürünlerin girdisinin %50 oranında düşürmesi gerekmektedir.
Kentlerde oluşturulacak yeni ekonomik yaklaşımlar kapsamında su da döngüsel bir ortam
içinde kullanılacaktır. Bu kullanım modeli Şekil 6 da verilmektedir.
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Şekil 6.Kentlerde suyun döngüsel kullanımı (18-2016)
Kullanımı azalt: Farkındalığın arttırılarak kentsel ve evsel su kullanımının azaltılması
Verimliliği arttır: Su kullanımında teknik ve idari önlemler ile yeni yapılarda ve mevcut
yapılarda su kullanımı verimliliğini arttır (Tuvalet,duş vb)
Suyu depola : Kentlerde sokak ve caddelerde akan su ile çatılardan gelen yağmur suyunu
kent taşkınlarının önlenmesi ve tekrar kullanılması amacıyla tanklarda ve depolarda topla.
Suyu Arıt: Taşkın suyunu ve evsel gri atık suyu sulak alanlarda ve kum filtrelerinde topla
Suyu Tekrar Kullan :Bu suyu kentsel kullanım suyu olarak veya kent çevresinde tarımsal
sulamada kullan
8. SUYU VERİMLİ KULLANAN AKILLI KENTLER
Suyu akıllı kullanan kentler yaklaşımı şehir planlamasını ve kentsel sürdürülebilir su teminini
birbiriyle bütünselleştiren bir yaklaşım olup bu konsept kentlere düşen ani yağış sularının
kullanımını yeraltısularını,atık su arıtımını ,iklim değişimi etkisine uyumlu olarak su teminini
,kaynak verimliliğini,enerjide yenilenebilir kaynaklara geçişi, çevre korumayı, estetik ve peyzaj
duyarlılığını kapsar.
Suyu akıllı kullanan kentler

yaklaşımı

içinde ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel

sürdürülebilirlik için bütünleşik stratejiler geliştirilmektedir.
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Şekil 7. Suyu akıllı kullanan kent: Sürdürülebilir kent gelişimi ve kentsel su yönetiminin
entegrasyonu (18-2016)
Şekil 7. de suyu akıllı kullanan kentler konsepti verilmiştir. Burada sistemik suyu akıllı kullanan
kentler konsepti yenilikçi fırsatlar ve iş olanakları sunarak kent suyu çevrimi için gerekli üç
ana segmentin uygulanmasını gerçekleştirilebilir kılar.(Su temini, akışa geçen kent suyunun
toplanması ve atıksu arıtımı).
9.TÜRKİYE GENELİNDE KENTSEL SU TEMİNİ AÇISINDAN DURUM
2016 yılının kentsel su istatistiklerine göre Türkiye’deki 1394 belediye

5,8 milyar m3 su

çekmiş olup bu suyun % 45’i barajlardan, %27’si kuyulardan,%17’si derelerden,%9,5’uğu
nehirlerden,%1,8’i de göl ve denizlerden çekilmiştir. Çekilen bu suyun % 57,4’üne karşılık
gelen 3,4 milyar m3 ‘ü arıtılmıştır. Bu durumda Türkiye nüfusunun % 55’ine temin edilen içme
ve kullanma suyu arıtılarak verilmektedir.
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Türkiye’de 2016 yılında kişi başına bir günde çekilen içme ve kullanma suyu miktarı 217 litre
olmuştur. Bu miktar İstanbul’da 189 Lt, Ankara’da 227 ,İzmir’de 173 Lt olarak verilmiştir(16).
Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı (Şekil 8 ) yıllk alansal yağış
grafiğine bakıldığında 2009 yılından bu yana yıllık alansal yağışlarda bir azalma eğilimi göze
çarpmaktadır. Bunun yanısıra 2008 ,2013 ve 2017 yıllarında Türkiye geneline düşen yılık
alansal yağışların ortalamanın çok altında olduğu görünmektedir. Bu düşük yağış miktarının
ülke genelinde veya bölgesel olarak 2 yıl ard arda sürmesi ülkemizin su yönetimini kentler başta
olmak üzere çok zorlayacaktır. .

Şekil 8.Türkiye Geneli Yıllık Alansal Yağışları
(https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yillik-toplam-yagis-verileri.aspx)
10.DEĞERLENDİRME
Sonuç olarak, suyu verimli kullanan akıllı kentlerin yaratılması su kullanım bilincinden
başlayan ve atık suyun tekrar kullanılmasına kadar uzanan bütünsel bir planlama ile bir geçiş
dönemine ihtiyaç duyar. Bu dönemde kapsamlı kentsel planlama ve bu planlara entegre
edilebilecek kentsel su yönetimi ilkelerinden daha fazla yararlanılmalıdır.
Suyu verimli kullanan akıllı kent planlamasında su temini ,atıksu uzaklaştırma ve su kullanım
sistemlerinde

ileri teknolojik su dostu ekipmanların kullanılması önemlidir. Ancak bu evsel
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ölçekteki tedbirlerin yerel, bölgesel, kentsel ölçeklere de taşınması yararlı olur.
Suyun yerel ölçekte akılcı ve verimli kullanılmasını sağlamak daha kolay olacaktır.
Özellikle nüfusu hızla artan mega kentlerde , uygun bölgelerden başlayarak merkezi su temini
sistemi yerine bölgesel su temini merkezleri ve katılımcı bölgesel su hizmetleri yönetimi
alternatifi incelenebilir. Hızla artan kent nüfusu ,kirlilik ve iklim değişikliği kentler için atık
suyun tekrar kullanımını ve suyun bir çevrim içinde kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Ancak atıksu arıtımının bir ilk yatırım finansmanı bulma sorunu olduğu , bu kapasitenin
%70’inin gelişmiş ülkelerde olduğu az gelişmiş ülkelerin ise sadece %8’lik bir atıksu arıtma
kapasitesine sahip bulundukları da gözardı edilmemelidir (13 ).
Bu nedenle az gelişmiş ülkelerde uygulanabilecek modeller konusunda da çalışmalar
yapılmalıdır. Bu kentsel geliştirme projelerinin

çeşitli ölçeklerde uygulamaya başlayan

ülkelerde başarıyla tamamlanan projeler “ düşük maliyetli kentsel adaptasyon stratejileri “
için çok önemli uygulama örnekleri oluşturabilir. Bu projelerden elde edilen deneyimlerle yeni
çözümlere ulaşılabilmesi imkanı artar.
Bu bilgi ve deneyimlerin toplanarak daha büyük ölçeklerde iklim değişikliği riski altında olan
yerlerde uygulanmasına büyük ihtiyaç vardır. Bu projeler aynı zamanda kamuoyu duyarlılığı
ve farkındalığı arttırılmasında da önemli bir rol oynarlar. Bu kısmi kentsel geliştirme
programları suyu verimli kullanan akıllı kentler yaratabilmek için de bir yaşayan laboratuvar
ve göstererek anlatma altyapısı sağlarlar.
İklim değişiminin kentsel su temini ve kent selleri konularında olumsuz etkileri halihazırda
dünyada ve ülkemizde yaşanmaktadır Kentlerimiz özelinde yaşanan tecrübelerin dışında
ülkemizde bir önceki bölümde verilen azalan yıllık ortalama yağış eğilimi bile kentlerimizin
“Suyu Çok Verimli Kullanan Akıllı Kentlere” dönüşmesi için daha hızlı hareket edilmesi
gereğini ortaya koymaktadır.
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11. UYGULAMAYA YÖNELİK BAZI SOMUT ÖNERİLER

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İÇİN YENİLİKÇİ SU HİZMETLERİ YÖNETİMİ
KONUSUNDA ÖNERİLER
•

SUYUN YÖNETİMİNDE VE SU KULLANIMINDAKİ MEVCUT DÜŞÜNCE
KALIPLARINI DEĞİŞTİRMEK
1. Su yönetimi, günümüzde olabildiğince sosyo-politik etkilerden uzak tutulması
gereken bir kavram olarak savunulmalı ve yönetimler tarafından
içselleştirilmelidir.
2. Yeraltı suları’nın yüzey sularından farklı olarak çok daha dikkatli korunması ve
kullanılması gerekliliği kavramsallaştırılmalıdır.
3. Su kaynaklarının tahsisinde doğadan en fazla suyun çekilmesi değil doğaya en fazla
suyun bırakılması anlayışı kavramsallaştırılmalıdır
4. Teknolojik gelişme su sorununu sürdürülebilir olarak çözer algısının doğru ve
geçerli olmadığı
5. Kentlerde döngüsel ekonomi kavramı üzerinden su yönetiminde “suyu tüketmeden
kullanabiliriz kavramı öne çıkartılmalıdır.
6. “Yüksek kalitedeki bir su, daha düşük kalitedeki suların yeterli olacağı maksatlar
için kullanılmamalıdır” anlayışının kabul görmesi sağlanmalıdır.
7. Doğal Çevre’nin korunmasında “Su Ekolojik dengenin temel unsurudur”
anlayışının öne çıkması sağlanmalıdır.
8. Su Temini ve Çevre Sağlığı kavramlarının birlikteliği toplumsal bilinç olarak
yaygınlaştırılmalıdır
9. Çift tesisatlı binaların yapımı ve gri su kullanımı teşvik edilmelidir.
10. Suyun önemi ve verimli kullanılmasına dair TV lerde Kamu Spotu yayınları
yoğunlaştırılarak arttırılmalıdır.
11. Büyükşehirlerin Su ve Kanalizasyon İdarelerindeki su yönetimi ile ilgili
personelden başlayarak Belediyelerdeki su yöneticilerinin Türkiye Belediyeler
Birliğinde meslek içi eğitimden geçirilmesi sağlanmalıdır.
12. Bu eğitimde Uyarlanabilir Su Yönetimi (Adaptive Water Management )
konusunda bilgi aktarılmalıdır
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✓ Adımları birbirini takip eden Döngüsel bir sistem
✓ Su yönetimi stratejilerinin sürekli geliştirilmesine,
✓ Belirsizliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için bilgi
toplanmasına,
✓ Su Yönetiminde gerekli değişiklikleri yapabilmek için
sürekli izlemeye dayalı bir strateji oluşturulmasına yönelik
bir yönetim modeli

13. Kentlerde Musluktan Akan Suyun İçme Suyu Olarak Güvenilirliğini Arttırma
Projesi başlatılmalıdır
✓ Bu projenin amacı: birçok kentimizde sadece kullanma suyuna dönüşen
İçme ve kullanma sularına olan güveni arttırmak ve toplumsal denetim
ile kalitede sürdürülebilirliği sağlamaktır.
1. Belediyeler kentin ana kavşaklarına ,Belediye Otobüslerine ,Metro ve raylı sistemlere
yerleştirecekleri ışıklı panolarda, kentin her bölgesinden alınan su numunesindeki
günlük ,haftalık laboratuvar analiz sonuçlarını açıklayabilir
2. Bu sonuçları aynı zamanda talep eden tüm kamu kurum ve kuruluşları ile meslek
odalarına gönderebilir
3. Belediyeler Apartmanların su depolarını ücretsiz olarak temizlemek için bir ekip
kurabilir ve bu işlemi bir program dahilinde gerçekleştirebilir
4. Belediyeler talep eden apartman yönetimlerine su şebekesinden kaynaklanabilecek olan
su kalitesini düşürebilecek sorunların tesbiti konusunda ücretsiz teknik danışmanlık
hizmeti verebilir
5. Belediyeler semtlere ve mahallelere yönelik olarak su kalitesi tesbiti için numuneler
alıp semt veya mahalle bazında su kalitesi haritaları çıkartabilir. Bunu muhtarlıklarda
yayınlayabilir Talep eden abonenin e posta adresine gönderebilir
6. Mahalle ve semt bazında su kalitesi haritalarından yararlanılarak su şebekesi sorunlu
olan bölgeler tesbit edilebilir ve şebeke yenilenmesi çalışmalarında bu bölgelere öncelik
verilebilir.
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MAHALLE ÖLÇEĞİNDE
•

KATILIMCI BİR SU YÖNETİMİ İÇİN MUHTARLAR ÜZERİNDEN
MAHALLE BAZLI (BAŞLANGIÇTA) ELEKTRONİK ORTAMDA İÇME VE
KULLANMA SUYU KULLANICI GRUPLARI OLUŞTURMAK,

KENT VE ÜLKE ÖLÇEĞİNDE
•
•

BÜYÜKŞEHİRLERİN
BİRÇOĞUNDA
SU
VE
KANALİZASYON
İDARELERİNİN KURUMSAL ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
SU YÖNETİMİNDE FARKLI DİSİPLİNLERİN BİRARAYA GETİRİLDİĞİ
ÇALIŞMA GRUPLARI İLE ÇALIŞMALAR YAPILMASI YÖNÜNDE BİR
KURUMSAL KİMLİK OLUŞMASINI TEŞVİK ETMEK

AKILLLI SU YÖNETİMİNİN KISA STRATEJİK YOL HARİTASI
1. UYGULAMADA ÖLÇEK OLARAK
•
•
•
•
•

Konut, Apartman ve Site Ölçeğinde
Mahalle Ölçeğinde
İlçe ve Kent Ölçeğinde
Havza ve Bölge Ölçeğinde
Ülke Ölçeğinde

uygulamalar bütünleşik bir anlayışla belirlenmelidir
2.GENEL UYGULAMALAR OLARAK

1.

Toplumsal Bilinç

•
2.

3.

Yeni bakış açısı ve kullanımda verimlilik, kirletmeye karşı bilinç ,gri
su kullanımına hazırlık

Fiziki Altyapı-Yeni Teknoloji

•

Gri su kullanımı tesisatının ,Yağmur suyu depolama sistemlerinin
,Suyu daha verimli kullanan tesisatların üretimi ve kullanımını teşvik

•

Su sıkıntısı olan bir pilot bölge seçilerek mevcut tesisatların verimli
olanlarla değiştirilmesi ve elde edilen faydanın açıklanması

Yasal Yönetmeliksel Düzenleme

•

Yeni yapılarda suyu verimli kullanan tesisat zorunluluğu ve teşviki,
Suyun kirletilmemesine yönelik uygulamaları teşvik ve kirletenlere
karşı sosyal baskı oluşturacak müeyyideler,Yerel yönetimlerin
şebekelerdeki su kayıplarını önleme ve arıtılmış atıksu kullanımı
konusunda çabalarının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik
düzenlemeler .
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BİLGİ NOTU HAKKINDA
Bu bilgi notu dünyaya yayılan ve ülkemizde de yayılma eğilimi içinde olan COVID-19 Yeni
Tip Corona Virüsünün Su ve Kanalizasyon şebekesi suyunda bulunup bulunmadığı ve bu yolla
taşınıp taşınmadığı ile ilgili Dünyanın saygın araştırma kurumları tarafından yayınlanan bilgi
notlarından derlenmiştir. Bu bilgi notları daha önce corona virüs ailesinden sayılan diğer
virüsler(SARS-CoV-2) üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilere dayanmaktadır.
Amacımız dünyada virüs salgını ilan edilen bir dönemde yaşamsal ihtiyacımız olan suyun
kullanımı ve su yönetimi konusunda bilgilendirme sağlamaktır .
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan
18 Mart 2020
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COVID-19 virüsü içme suyuna yayılabilir mi?
COVID-19 virüsü içme suyunda tespit edilmemiştir. Çoğu belediye içme suyu sistemindeki
gibi filtrasyon ve dezenfeksiyon kullanan geleneksel su arıtma yöntemleri, COVID-19'a neden
olan virüsü temizlemeli veya etkisiz hale getirmelidir.
COVID-19 virüsü dışkıda bulunur mu?
COVID-19'a neden olan virüs, COVID-19 tanısı alan bazı hastaların dışkısında tespit
edilmiştir. Dışkıda vücuttan salınan virüs miktarı (dökülme), virüsün ne kadar süre boyunca
döküldüğü ve dışkıdaki virüsün bulaşıcı olup olmadığı bilinmemektedir.Enfekte bir kişinin
dışkısından COVID-19'un bulaşma riski de bilinmemektedir. Bununla birlikte, ciddi akut
solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) gibi ilgili koronavirüs
salgınlarından elde edilen verilere dayanarak riskin düşük olması beklenmektedir. COVID19'un fekal-oral yolla bulaştığı konusunda herhangi bir rapor bulunmamaktadır.
COVID-19 virüsü havuzlara ve SPA küvetlerine yayılabilir mi?
Havuzlar ve hidromasajlı küvetler kullanılarak COVID-19'un insanlara yayılabileceğine dair
bir kanıt yoktur. Havuzların ve jakuzilerin düzgün çalışması, bakımı ve dezenfeksiyonu (örn.
Klor ve brom ile) COVID-19'a neden olan virüsü temizlemeli veya etkisizleştirmelidir.
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COVID-19 virüsü kanalizasyon sistemleri yoluyla bulaşabilir mi?
CDC, COVID-19 aktarımı hakkındaki tüm verileri, bilgi ulaştıkça gözden geçiriyor. Şu anda,
COVID-19'a neden olan virüsün kanalizasyon sistemleri yoluyla bulaşma riskinin düşük olduğu
düşünülmektedir. COVID-19'un kanalizasyon yoluyla iletilmesi mümkün olsa da, bunun
meydana geldiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt yoktur.
Benzer bir koronavirüs olan SARS, arıtılmamış kanalizasyonda 2 ila 14 güne kadar tespit
edilmiştir. 2003 SARS salgını sırasında, kanalizasyon akımı ile ilişkili belgelenmiş bir iletim
vardı. Eldeki veriler, belediyelerin standart atık su sisteminin klorlama uygulamalarının korona
virüsleri etkisiz hale getirmek için yeterli olabileceğini düşündürtmektedir.
Atık su ve kanalizasyon çalışanları standart uygulamalar kullanmalı, temel hijyen önlemlerini
uygulamalı ve mevcut görevleri için öngörülen kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır.
Atık su çalışanları kendilerini COVID-19 virüsünden korumak için ekstra önlemler
almalı mıdır?
Atık su arıtma tesisi operasyonları, çalışanların atık suya maruz kalmasını önlemek için rutin
uygulamaları takip etmelerini sağlamalıdır. Bunlar, işyerinde çalışanlar için kontrolleri ve iş
güvenliğinin sağlanması koşullarını kapsar.
Atıksu arıtma tesislerindekiler de dahil olmak üzere, atık su yönetimi operasyonlarında yer alan
çalışanlar için ilave COVID-19'a özgü korumalar önerilmemektedir.
Bu rehber, yeni kanıtlar değerlendirildikçe gerektiği şekilde güncellenecektir.

4

ABD Çevre Koruma Ajansı ( Environmental Protection Agency-EPA) Coronavirus ile
İçme Suyu ve Atıksu İlişkisi ile ilgili aşağıdaki bilgi notunu açıkladı (2).
EPA için Amerikalıların sağlığını ve güvenliğini korumaktan daha büyük bir öncelik yoktur.
EPA, toplumu bilgilendirmek için içme suyu ve atık su ile COVID-19 ilişkisi konusunda
aşağıdaki açıklamaları yapmak zorunluluğu duymuştur.
COVID-19 virüsü içme suyu kaynaklarında tespit edilmemiştir . Bu nedenle mevcut kanıtlara
dayanarak, su temini riski düşüktür. Amerikalılar her zamanki gibi musluklarından su
kullanmaya ve içmeye devam edebilirler.
• Çeşme suyu güvenli midir?
• İçme suyumu kaynatmam gerekir mi?
• Musluk suyu el yıkama için güvenli midir?
• İçme suyum hakkında endişeliysem ne yapmalıyım?
• Şişelenmiş su almam veya içme suyu depolamam gerekir mi?
• EPA'nın içme suyunun güvenli kalmasını sağlamadaki rolü nedir?
• COVID-19'u atık su veya kanalizasyondan alabilir miyim?
• Atık su arıtma tesisleri COVID-19'u arıtır mı ?
• Septik sistemim COVID-19'u tutar mı ?
Çeşme suyu güvenli midir?
EPA, Amerikalıların her zamanki gibi musluk suyu kullanmaya ve içmeye devam etmelerini
önermektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), “içme suyu kaynaklarında COVID-19 virüsünün
varlığının tespit edilmediğini ve mevcut kanıtlara dayanarak su sağlama riskinin düşük
olduğunu” belirtti. CDC'ye göre , COVID-19'un esas olarak birbirleriyle yakın temas halinde
olan insanlar arasında yayıldığı düşünülmektedir. CDV'den COVID-19'un iletimi hakkında
daha fazla bilgi edinin. Ayrıca, EPA'nın içme suyu yönetmelikleri, virüsler de dahil olmak
üzere patojenleri gidermek veya öldürmek için umumi su sistemlerinde arıtma gerektirir.
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İçme suyumu kaynatmam gerekir mi?
COVID-19'a karşı önlem olarak suyunuzu kaynatmak gerekli değildir.
Musluk suyu el yıkama için güvenli midir?
EPA, Amerikalıların her zamanki gibi musluk suyu kullanmaya ve içmeye devam etmelerini
önermektedir. CDC'ye göre, ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ovarak
yıkamak COVID-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olur. CDC'nin el yıkama kılavuzunu
okuyun.
İçme suyum hakkında endişeliysem ne yapmalıyım?
Dünya Sağlık Örgütü, “COVID-19 virüsünün varlığının içme suyu kaynaklarında tespit
edilmediğini ve mevcut kanıtlara dayanarak su kaynakları riskinin düşük olduğunu” belirtti.
Bir kamu su işletmesinden sularını alan ev sahipleri, kullanılan arıtma sistemi hakkında daha
fazla bilgi edinmek için su sağlayıcılarıyla iletişime geçebilir. İçme suyu arıtma işlemleri
genellikle filtrasyon ve musluğa ulaşmadan önce patojenleri uzaklaştıran veya öldüren
dezenfektanları içerir.

Şişelenmiş su almam veya içme suyunu saklamam gerekir mi?
EPA, vatandaşların her zamanki gibi musluk suyu kullanmaya ve içmeye devam etmelerini
önermektedir. Şu anda, COVID-19'un içme suyu beslemesinde olduğuna veya güvenilir su
tedarikini etkileyeceğine dair hiçbir belirti yoktur.
EPA'nın içme suyunun güvenli kalmasını sağlamadaki rolü nedir?
EPA, çeşitli patojenlerin içme suyunu kirletmesini önleyecek ve suyu içilebilecek kaliteye
getirecek arıtma sistemleri için yönetmelikler oluşturmuştur. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü
DSÖ, “filtrasyon ve dezenfeksiyon kullanan geleneksel, merkezi su arıtma yöntemlerinin
COVID-19 virüsünü inaktive ettiğini” açıklamaktadır
6

COVID-19'u atık su veya kanalizasyondan bulaşır mı ?
DSÖ, “COVID-19 virüsünün atık su arıtma ile veya atık su arıtma olmadan kanalizasyon
sistemleri yoluyla bulaştığına dair kanıt yoktur” açıklaması yapmıştır.
Atık su arıtma tesisleri COVID-19'u arıtır mı?
Evet, atık su arıtma tesisleri virüsleri ve diğer patojenleri arıtır. COVID-19, özellikle
dezenfeksiyona duyarlı bir virüs türüdür. Bu nedenle birçok içmesuyu arıtma ve atıksu arıtma
tesislerindeki standart arıtma ve dezenfektan işlemlerinin etkili olması beklenmektedir.
Septik sistemim COVID-19'u arıtır mı?
Merkezi olmayan atıksu arıtımı sistemleri (yani septik tanklar) dezenfekte olmasa da,
COVID-19'u ve atık sularda sıklıkla bulunan diğer virüsleri güvenli bir şekilde tutabilmesi
için teknik şartlara uygun yapılmış olması gereklidir.
Buna ilave olarak, bu sistemlerin , bir su kaynağını etkilemekten kaçınmak için uygun bir
uzaklıkta ve uygun şekilde monte edilmesi gereklidir.
KISA DEĞERLENDİRME
Aynı aileden daha önce ortaya çıkan virüsler üzerinde yapılan çalışmalar, yeni tip Korona
Virüs’ün klasik arıtma sistemlerinden geçen içme ve kullanma sularımızda ve kanalizasyon
sistemlerimizde taşınarak sağlığımızı tehdit edebileceğine yönelik bilimsel bir veriye
ulaşılamadığını ortaya koymaktadır.
Bu durumda, su yönetiminin özellikle içme suyu arıtma tesislerindeki dezenfeksiyon
sistemlerinin çalışır durumda olması ve gelecek 6 ay için içme ve kullanma suyunun
kullanımında %25-30 oranındaki bir artışın karşılanabilir olması konularında hazırlıklar
yapmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bunun yanısıra atıksu arıtma tesislerinin çıkışına dezenfeksiyon ünitelerinin konmasının
uygun olacağı düşünülmektedir.
Özellikle kırsal kesimdeki septik tankların çıkış sularının doğrudan alıcı ortam olarak doğaya
verilmesinin uygun olmadığı değerlendirilmiştir.
Kaynaklar
[1] World Health Organization. 2020. Technical Brief. Water, sanitation, hygiene and waste
management for the COVID-19 virus. March.
Website: https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-wastemanagement-for-covid-19. Reference number: WHO/2019-NcOV/IPC_WASH/2020.1
[2] EPA “Coronavirus and Drinking Water and Wastewater”
https://www.epa.gov/coronavirus/coronavirus-and-drinking-water-and-wastewater
[3] CDC Water Transmission and COVID-19
“Drinking Water, Recreational Water and Wastewater: What You Need to Know”
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html
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PREFACE
The Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), an UN-based
organization, says the coronavirus pandemic is a “hygiene crisis”, and there is a clear link
between water access and a community’s ability to contain the spread of the virus.
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lack basic handwashing facilities. Also, many of those 3 billion people are in the most
vulnerable situations.
As the world confronts the coronavirus pandemic, experts say that a key way to minimize the
odds of getting sick is by washing your hands thoroughly and frequently. It's harder to
practice hygiene when you have less access to water, and hygiene is critical for health
There is a proverb in Turkish. A calamity is better than a thousand-piece of advice. Nowadays
we will have a lot of time to think about the many issues that this calamity reminds us. In
fact, many intellectuals and scientists have already begun to state that the world will be
reshaped after COVID-19 in many respect.
We wish that this report would contribute to raise awareness about shifting paradigm in
global water and sanitation politics to protect public health and the environment.
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The past cannot be changed. The future is yet
in your power.
Hugh White
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1.INTRODUCTION
March 22 is World Water Day, designated by the United Nations to measure progress toward
the goal of providing everyone worldwide with clean water for drinking and hygiene. Over
the past 40 years, many nations have made great progress in treating wastewater, providing
residents with clean drinking water and enhancing water supplies to grow needed food and
fiber. More than 40% of the world’s population lives in regions where water is becoming
increasingly scarce, and that figure is likely to rise. Every day, nearly 1,000 children die
from preventable water- and sanitation-related diseases.

The provision of safe water, sanitation, and hygienic conditions is essential to protecting
human health during all infectious disease outbreaks, including the COVID-19 outbreak.
Ensuring good and consistently applied WASH and waste management practices in
communities, homes, schools, marketplaces and health care facilities will further help to
prevent human-to-human transmission of the COVID-19 virus.
2. LIFE WITHOUT CLEAN WATER AND SANITATION
According to the literature more than 2 billion people live in countries experiencing high
water stress, and about 4 billion people experience severe water scarcity during at least
one month of the year (1). These problems are directly attributable to rising water demands
and the intensifying effects of climate change. Nearly 800 million people worldwide lack
updated sanitation(1). In many instances primitive latrines release human wastes directly to
the environment, contaminating streams and rivers. Worldwide, over 80% of wastewater from
human activities remains untreated.
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Water use has increased worldwide by about 1% annually since the 1980s, driven by
population growth, economic development and changing consumption patterns. At the same
time, water supplies are increasingly threatened by climate change, overuse, and pollution.
For example, in 2019 residents of Chennai, India, had to queue up for water delivered by
tanker trucks because the city's reservoirs were empty. Persistent drought, worsened by
climate change, had virtually exhausted local supplies. The city, which is home to 7 million
people, still faces severe shortages and may exhaust its available groundwater within a few
years(1).
In rural Mexico, some 5 million people lack access to clean water. Women and children are
tasked with collecting water, taking time that could be spent in school or on political
engagement. Meanwhile, men decide how water rights are allocated(1). Today, with
coronavirus present on every continent except Antarctica, washing hands is a difficult
challenge in many developing countries. Clean water and soap are often in short supply, and
many slum dwellers live in homes without running water. This situation indicates that life
without clean water and sanitation is not only a threat to poor societies anymore. It become a
world health safety issue connected with water governance to protect human beings.
In fact, we also need to remind that the world’s water crisis is not so much an issue of scarcity
as it is of global world politics, poor governance, and inequitable distribution.
3.WATER RIGHTS AND HUMAN RIGHT TO WATER
The human rights to water and sanitation and the 2030 Agenda for Sustainable Development
safe drinking water and sanitation are recognized as basic human rights, as they are
indispensable to sustaining healthy livelihoods and fundamental in maintaining the dignity of
all human beings(3).
International human rights law obliges states to work towards achieving universal access to
water and sanitation for all, without discrimination, while prioritizing those most in need.
Fulfillment of the human rights to water and sanitation requires that the services be available,
physically accessible, equitably affordable, safe and culturally acceptable(3). The 2030
Agenda for Sustainable Development, which aims to allow all people in all countries to
benefit from socio-economic development and to achieve the full realization of human rights.
Caution must be taken to clearly differentiate between 'water rights' and the human rights to
water and sanitation. Water rights, which are normally regulated under national laws, are
conferred to an individual or organization through property rights or land rights, or through a
negotiated agreement between the state and landowner(s). Such rights are often temporary and
can potentially be withdrawn. The human rights to water and sanitation are neither temporary
nor subject to state approval, and they cannot be withdrawn(3).
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Figure 1. Proportion of population with basic handwashing facilities in 70 countries,2015 (5).

Figure 2. The proportion of the population with basic handwashing facilities at home,2017
(%). (10).

Figure 3.Inequalities in basic hygiene (5).
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3.1. Hygiene Crises related to water
SDG target 6.2 includes an explicit reference to achieving ‘equitable hygiene for all’. Hygiene
comprises a range of behaviors that help to maintain health and prevent the spread of diseases,
including handwashing, menstrual hygiene management, and food hygiene. The indicator
selected for global monitoring of SDG 6.2 is the proportion of the population with a
handwashing facility with soap and water available at home (10).
In 2017, 60% of the global population (4.5 billion people) had a basic handwashing facility
with soap and water available at home. A further 22% (1.6 billion people) had handwashing
facilities that lacked water or soap at the time of the survey, and 18% (1.4 billion people) had
no handwashing facility at all. Handwashing estimates were available for three out of eight
SDG regions and for 78 countries, but few data were available for high-income countries, and
insufficient data were available to estimate regional and global trends (Figure 2).
Coverage of basic handwashing facilities with soap and water varied (on a regional average)
from 15% in Sub-Saharan Africa to 76% in Western Asia and Northern Africa (Figure 3).
However, data available for 2015 (representing only 30% of the global population) were
insufficient to produce a global estimate or estimates for other SDG regions. As with water
supply and sanitation, there can be significant inequalities within countries (5).
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Figure 4. Proportion of population with no handwashing facility at home, 2017 (10).
Figure 4 highlights the 19 countries with data where more than half of the population had no
handwashing facility at all, ranging from 52% in Guinea to 97% in Liberia. In nine countries,
at least three-quarters of the population had no handwashing facility at home in 2017.
Achieving the SDG target of universal access to basic handwashing facilities for all will be
especially challenging in these countries.

Figure 5. Proportion and number of people with no handwashing facilities at home 2017(10).
Figure 5 shows both the proportion of the population and the total number of people with no
handwashing facility among the 78 countries with data available. It shows that 17 countries
had at least 10 million people and 30 countries had at least 5 million people with no facility in
2017. The largest numbers with no facility were found in populous countries, such as
Indonesia (78 million), the Democratic Republic of the Congo (69 million), Nigeria (49
million), Ethiopia (43 million) and India (37 million). In 17 countries more than 10 million
people had no handwashing facility at home in 2017(10).
10

Figure 6. Proportion of population practicing open defecation, 2017 (%) (10)

The 673 million people still practicing open defecation in 2017 were increasingly
concentrated in a small number of countries, and these will need to be the primary focus of
efforts to end open defecation by 2030. (10).
Between 2000 and 2017, the number of countries where at least 1% of the population
practiced open defecation decreased from 108 to 81, while the number of ‘high burden’
countries with rates of more than 5% decreased from 79 to 61(10). In 2017, these 61 ‘high
burden’ countries were home to a combined population of 3.2 billion (Figure 6)

11

3.2. Inequalities related to finance, infrastructure and beyond
Especially in developing countries, it is necessary to invest in infrastructure for Water,
Sanitation and Hygiene (WASH) services to overcome inequalities of socioeconomic and
discriminatory nature and accomplish SDG Targets 6.1 and 6.2, (Table 1) which call for
"universal and equitable access to safe and affordable drinking water" and "access to adequate
and equitable sanitation and hygiene for all", respectively (8).
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Figure 7. Additional Resources needed to meet targets for basic and safely management
WASH Services (15).

Figure 8. Level of sufficiency of financial resources allocated to sanitation to meet national
targets (71countries monitored) (6).
While the scope of the infrastructure needs may vary and must be adapted to the dynamic
context and capacities of each country or community, a large financing gap remains one of the
main common barriers. A study by Hutton and Varughese (2016) concludes that current levels
of funding towards WASH services are mainly below the capital costs required to meet basic
WASH services by 2030 (see Figure 7 ). Furthermore, these requirements fall far behind the
investment needs for achieving safe WASH services (SDG Target 6.1. and 6.2). To that end, a
threefold increase in current annual investment levels (to US$114 billion) would be required.
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It is noteworthy that the estimated resource needs do not include operation and maintenance
costs, thus, the actual funding requirements are even higher.
Results of UN-Water’s Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water
(GLAAS) 2017 study (6) suggest that the insufficiency of financial resources is a major
constraint to achieving higher investment levels in most countries. Although government
WASH budgets are increasing at an annual average real rate of 4.9%, over 80% of monitored
countries report having insufficient financing to attain their national drinking water,
sanitation, and water quality objectives in urban areas, while this share increases to 90% when
referring to rural areas. The level of sufficiency of financial resources allocated to meet
national targets for sanitation (in 71 countries) is presented in Figure 8.

Figure 9. Proportion of population using at least basic drinking water services. (10).
In 2017, 80 countries had achieved ‘nearly universal’ coverage of at least basic drinking water
services(10). By 2017, a total of 80 countries had achieved >99% coverage and were therefore
classified as having ‘nearly universal’ coverage (Figure 9), compared with 55 countries in
2000. Of the 159 million people still collecting untreated (and often contaminated) drinking
water directly from surface water sources, 58% lived in Sub-Saharan Africa (5).
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Figure 10.Proportion of population using at least basic sanitation water services (10).
In 2017, 74% of the world’s population (5.5 billion people) used at least basic sanitation
services. In 2017, 50 countries had achieved ‘nearly universal’ coverage of basic sanitation
services (10) ( Figure 10 ).
4.PROVIDING WASH TO VULNERABLE AND DISADVANTAGED GROUPS
Affordability ???
It is clear that investing in WASH in general, and in WASH services for the vulnerable and
disadvantaged in particular, makes economic sense. One of the reasons behind not providing
adequate services to such groups is the assumption that they cannot afford to pay for them.
Yet the vulnerable and disadvantaged, who are typically not connected to piped systems, often
pay more for their water supply services than their connected counterparts (14). As such it
makes sense to explore the options for expanding access, and also to put into question what is
meant by ‘affordability'. This is especially critical given the core of SDG Targets 6.1 and 6.2:
‘universal and equitable access to safe and affordable drinking water’ and ‘adequate and
equitable sanitation and hygiene’.
“Affordability is key for the realization of the human rights to water and sanitation. Economic
sustainability and affordability for all people are not impossible to reconcile, but human
rights require rethinking current lines of argumentation and redesigning current instruments.
The main challenge is to ensure that targeted measures and instruments do, in fact, reach the
people who rely on them most. For instance, tariffs must be designed in such a way that the
most disadvantaged of those connected to formal utilities receive the assistance they need. It
also requires ensuring that public finance and subsidies reach the most marginalized and
disadvantaged individuals and communities, who are often not (yet) connected to a formal
network, who may live in informal settlements without any formal title or in remote rural
areas where self-supply is common, and who are often overlooked or deliberately ignored in
current policymaking and planning.” (7).
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5. PEOPLE GAINED BASIC SANITATION SERVICES BETWEEN 2000 AND 2017
According to Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017 report
(10) 2.1 billion people gained basic sanitation services between 2000 and 2017, including
population growth. While the global population increased by 1.4 billion people, the
population using basic sanitation services increased by 2.1 billion(10).
In the report ıt stated that “ Nearly three out of four people gaining access during this period
lived in Central and South Asia (807 million) and in Eastern and South-Eastern Asia (698
million). The biggest contributions in each SDG region came from countries with the largest
populations, including India, China, Brazil, Nigeria, Egypt, the United States of America and
Papua New Guinea. 486 million people gained access to basic sanitation services in India
and 451 million gained access in China, accounting for nearly half of the global total. Over
100 million people gained access in Indonesia and more than 50 million people in Pakistan
and in Brazil”(10).
6. CONCLUSIONS
The Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), an UN-based
organization, says the coronavirus pandemic is a “hygiene crisis”, and there is a clear link
between water access and a community’s ability to contain the spread of the virus.
Yet, tragically, 2.2 billion people around the world lack safe drinking water (13)and, more
than 800 children under 5 die each day from diarrhea as a result of unsafe drinking-water,
sanitation and hand hygiene (11).
Nearly 3 billion people lack handwashing facilities with soap and water at home, while 900
million schoolchildren, as well as one in six health care facilities, have no basic hygiene
services (13,10) In addition, many of those 3 billion people are in the most vulnerable
situations. According to hygiene experts from UNICEF and the WHO, a correct handwashing
with soap and water would prevent about 44% of the deaths from diarrheal diseases and 25%
of the acute respiratory infections that are the leading cause of death among children under the
age of five all around the world(16).
In sum, the social and economic returns of investing in WASH services are significant. When
resources are limited, it makes the most sense to target those areas where vulnerable
populations have little existing access. People with disabilities; people in crisis; people living
in fragile contexts, such as refugees; women and girls, and the poorest of the poor, are most
vulnerable to a lack of access to clean water.it is important to realistically identify the
minimum service levels needed for vulnerable groups to exercise the human rights to safe
water and sanitation. This policy needs to be backed up with a service-pricing mechanism, a
financing strategy and an implementation plan to ensure that the service level is affordable
and sustainable for vulnerable groups.
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Corona is the 11th pandemic in the world. Most experts agree that it will leave lasting impacts
on our future politics and for generations to come. COVID-19 could reshape the global order.
(17). The response of the states might be more nationalist at first, but over the longer term, the
democracies will come out of their shells to find a new type of pragmatic and protective
internationalism. But it seems that over the long term, the pandemic will likely significantly
reduce the productive capacity of the global economy. The international system will, in turn,
come under great pressure, resulting in instability and widespread conflict within and across
countries. I would expect many countries will have difficulty recovering from the crisis, with
state weakness and failed states. Additionally developed states will be reluctant to create new
collaborative actions in a certain period. But during this period the international civil society
movement will be more sensitive and strong to raise awareness on basic human rights.
In this period we need to remember that how accessing water and handwashing services is
important today to fight against the spread of the coronavirus. This pandemic has already
created an international community awareness on hygiene and water availability interrelation.
But it also needs to be noted that water access alone does not always result in desired health
outcomes. We need to work on better-sustained behavior change around water management
and safety. If efforts to improve water access are not equally matched with improved hygiene
practice and sanitation measures, human beings will continue to experience diseases that
result in fatalities and debilitating effects.
Improving water resources management and providing access to safe and affordable drinking
water and sanitation for all is essential for not only building peaceful and prosperous societies
but also to ensure a healthy World. COVID-19 showed that it is a global water politics related
health security issue. In fact, it has been a “Global Security” issue anymore.
Therefore it requires to criticize some failed international standards and we need a paradigm
shift in global water and wastewater governance approach. We must extend sanitation
improvement projects that have been carried out and are currently being developed in rural
areas and suburbs where poor hygienic practices are inevitably linked to the lack of sewage or
to open defecation.

17

7.REFERENCES
[1] Feldman D. 2020 Coronavirus spotlights the link between clean water and health.
Available
at
https://theconversation.com/coronavirus-spotlights-the-link-between-cleanwater-and-health-132731
[2] WHO World Health Organization 2020 “Water, sanitation, hygiene and waste
management for the COVID-19 virus” Technical Brief. 3 March 2020. WHO reference
number: WHO/2019-NcOV/IPC_WASH/2020.1
[3] WWAP (UNESCO World Water Assessment Programme). 2019. The United Nations
World Water Development Report 2019: Leaving No One Behind. Paris, UNESCO.
[4] World Bank 2017a. Reducing Inequalities in Water Supply, Sanitation, and Hygiene in the
Era of the Sustainable Development Goals: Synthesis Report of the WASH Poverty
Diagnostic Initiative. WASH Synthesis Report. Washington, DC, World Bank Group.
openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27831/W17076ov.pdf?sequence=6.
[5] WHO/UNICEF. 2017a. Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017
Update and SDG Baselines. Geneva, WHO/UNICEF. washdata.org/
sites/default/files/documents/reports/2018-01/JMP-2017-report-final.pdf
[6]WHO 2017b. UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and DrinkingWater (GLAAS) 2017 Report: Financing Universal Water, Sanitation and Hygiene under the
Sustainable Development Goals. Geneva, WHO.
www.who.int/water_sanitation_health/publications/ glass-report-2017/en/.
[7] HRC 2015. Report of the Special Rapporteur on the Human Right to Safe Drinking Water
and Sanitation. Thirtieth Session, 5 August 2015. A/HRC/30/39. undocs.org/A/HRC/30/39
[8] UNGA 2015a. Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Seventieth session,
A/RES/70/1. www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/
globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf.
[9] Hutton, G. and Varughese, M. 2016. The Costs of Meeting the 2030 Sustainable
Development Goal Targets on Drinking Water, Sanitation, and Hygiene. Water and Sanitation
Program (WSP): Technical Paper. Washington, DC, The World Bank.
www.worldbank.org/en/topic/ water/publication/the-costs-of-meeting-the-2030-sustainabledevelopment-goal-targets-on-drinking-water-sanitation-and-hygiene.
[10] Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2017. Special focus
on inequalities. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF) and the World Health
Organization (WHO), 2019

18

[11] WHO, 2019 – https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
[12]Wash data, 2019 –
https://www.washdata.org/sites/default/files/documents/reports/2019-07/jmp-2019-washhouseholds.pdf
[13] WHO/UNICEF 2019 “1 in 3 people globally do not have access to safe drinking water “ 18
June 2019 News release UNICEF, WHO https://www.who.int/news-room/detail/18-062019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicefwhohttps://www.who.int/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-nothave-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
[14] World Bank 2017b. WASH Inequalities in the Era of the Sustainable Development
Goals: Rising to the Challenge. Global Synthesis Report of the Water Supply, Sanitation, and
Hygiene (WASH) Poverty Diagnostic Initiative. Washington, DC, World Bank
[15] World Bank/UNICEF (United Nations Children’s Fund). 2017. Sanitation and Water for
All: How can the Financing Gap be Filled? A Discussion Paper. Washington, DC, World
Bank.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26458/114545WPP157523-PUBLIC-SWA-Country-Preparatory-Process-Discussion-Paper-8-Mar17.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
[16] Garriga C. 2020 “ Not everyone can wash their hands”
https://www.wearewater.org/en/not-everyone-can-wash-their-hands_326352
[17] Hassan K.(2020)” Kawa Hassan Analyses Geopolitical Consequences of Coronavirus”
https://www.eastwest.ngo/idea/kawa-hassan-analyses-geopolitical-consequences-coronavirus
Author’s Biography
Dursun Yıldız is a hydropolitics expert and Director of the Hydropolitics Academy
Association located in Ankara-Turkey . He is a civil engineer and used to be Deputy
Director at State Hydraulic Works in Turkey; completed hydro informatics postgraduate
course at the IHE in Delft, Technical training program in USBR-USA and a master degree in
Hydropolitics at the Hacettepe University-Turkey. He has over 5 years of teaching
experience in some Turkish Universities and now works as head of his own Hydro Energy &
Strategy consulting company located in Ankara. He has published several international
articles and 11 Books. He received the Most Succesful Researcher Award on International
Water Issues from the Turkish Agricultural Association in 2008 and from the Central Union of Irrigatıon

19

20

1

2

DEĞİŞİMİN YÖNETİMİ NEDEN ÖNEMLİ ?
Yakın geleceğin dijital su veya akıllı su uygulamaları daha çok Akıllı Şehir konsepti içinde yer alacak
ve uygulamaya geçecektir. Bu nedenle bugünlerde çokça yapılan COVID-19 sonrası hiçbirşeyin
eskisi gibi olmayacağı açıklamaları önümüzdeki yıllarda DİJİTAL DÜNYAYA DOĞRU DEĞİŞİMİN
HIZLANDIRILACAĞI’ nı ortaya koymaktadır. Ancak bu değişimin yönünün nereye doğru olacağı ve
oluşacak değişimde insan haklarının ve toplum çıkarlarının ne kadar dikkate alınacağı ,insanın hep
merkezde olması gereken yerinin yeni dünyada nerede konumlandırılacağı belirsizliğini korumaktadır.
Bu kavramların yukarıda sayılan açılardan daha bilinir hale gelmesinin yolu, öncelikle bu değişimin
farkında olunması, incelenmesi ve izlenmesidir. Buradan elde edilecek verilerin analizi bu değişimin
ulusal, sosyal ve toplumsal çıkarlarımız açısından da ele alınmasını sağlayacaktır. Bu değerlendirme
değişimin yönetimi konusunda bilgi ve fikir sahibi olarak sentez yapabilmemize olanak tanıyacaktır.
Derneğimizin ilgi ve sorumluluk alanı içinde olan konularda değişimin yönünü anlamaya ve farkındalık
yaratmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda son olarak Dijital Su kavramını daha çok
teknik olarak inceleyen bir rapor hazırladık. Ancak Dijital Su Dünyasının yeni kavramlarının bu
değişime yön veren genel politikalarla ilişkisini biliyoruz. Bu nedenle konuyu şimdilik sadece kentsel
yönetim için planlanan AKILLI KENTLER küresel politikası içinde değerlendireceğiz
Neoliberal politikalar açısından “Akıllı” Şehirler yaklaşımı, serbest piyasa ekonomisinin dolayısıyla
küresel ticaretin çok rahat uygulanabileceği bir alan olarak görülmektedir. Bu nedenle küresel ölçekli
firmalar, merkezi hükümetler ve yerel yönetimler için “Akıllı” Şehirler piyasa düzeninin kurgusal ve
finansal altyapısını oluşturmaya başlamışlardır. Yenilikçi Belediye Hizmetleri ve Kentlerin Su
Hizmetleri Yönetimi de bu planların kapsamı içinde yer alacaktır. Bu aşamada atılması gereken en
önemli adımlar yerli yenilikçi fikirlerin ve yazılımlarımızın geliştirilmesi ve kurumlarımızda
“Akıllı Teknolojiler” bölümleri kurularak hazırlık yapılmasıdır.Bu hazırlıkta şimdiden
sistemlerimizi siber saldırılara karşı koruma tedbirlerimiz de en önemli yeri tutmalıdır.
Burada “Akıllılık” kavramı, COVID-19 küresel sorunu sonrasındaki yeni dünyanın oluşumunda teknik
olduğu kadar sosyal boyutu da içeren bir “anahtar” kavram olmalıdır. Bu kavram,sosyo- ekonomik
gelişme, toplumsal bütünleşme ve ekolojik denge için yeni bir yerel yönetim yaklaşımının anahtar
kavramı olmalıdır.Bu açıdan bakıldığında “Akıllı” Şehir tüm tarafların katılım gösterip katkı vererek
insan odaklı yeni bir kent yönetim modelinin oluşturulabilmesi ve yeni bir düzenin kurulabilmesi için
fırsat olarak görülebilir.
Aksi taktirde yalnız yenilikçi ve sorun çözen teknolojik uygulamalar bir kenti “Akıllı” Yerleşim, Su
yönetimini de “Akıllı Su Yönetimi” yapmayacaktır. Diğer bir ifadeyle odağında insan ve toplum
olmayan, dayanışma ve toplumsal faydayı öne çıkarmayan, sadece teknoloji tabanlı yenilikçi
uygulamalar üzerinden ekonomik yatırım olarak görülen yaklaşımlar bir kentin “Akıllı” Yerleşim
olmasını da sağlamayacaktır.
Ülkemizde yerel yönetimler “Akıllı” Yerleşim kavramı altında su hizmetleri ,ulaşım hizmetleri gibi
vatandaşa yönelik temel hizmetlere ilişkin araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilecek idari yapılanma
sürecini hızlandırmalıdırlar. İdari alanda öncelikli olarak sağlanacak bu gelişme, “Akıllı” Şehir
uygulamaları için kredi bağlantılı gelecek uluslararası projelerin koşullarına doğrudan teslim olmadan,
değişimin yönetimine toplumcu-gerçekçi bir paradigma ile hazırlık yapılmasını kolaylaştıracaktır.
“Akıllı” Şehir kavramı öncelikle pilot proje olarak “Akıllı” Yerleşimlere dönüşüm süreçleri şeklinde
planlanmalıdır. Bu tür pilot projelerle dönüşüm alanları, döngüsel su kullanımlı, bölgesel su ve atıksu
yönetimi altyapılı iklim değişikliğine duyarlı, enerji verimli, düşük atık üreten, toplu taşıma olanaklarının
ön planda tutulduğu, yeşil alanın çok olduğu “Akıllı” yaşam alanlarına dönüştürülmeye çalışılmalıdır.
Bu projelerden elde edilen deneyimlerin bir sonraki aşamada şehrin bütününe yansıtılması

düşünülmelidir. Özetle, teknolojideki küresel ilerlemeler yerli yazılımlarımız üzerinden yerel özgün
çözümlerle birleştirilmelidir. Yerli yazılımlarımızı geliştirirken siber saldırılara karşı
güvenliklerini sağlayacak çalışmalar da en az onlar kadar önemli olacaktır.
Bu bilgiler ışığında, ortak geleceğimizin nasıl olması gerektiğini konuşmamız, tartışmamız,
planlamamız ve değişimin yönetimine ve dijital güvenliğimizin sağlanmasına konunun bütün
paydaşları olarak hazır olmamızın büyük bir toplumsal sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

SU POLİTİKALARI DERNEĞİ
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Rapor Hakkında
Dijital devrimin ürünleri
birbirimizle nasıl etkileşim kurduğumuzdan, mali durumumuzu nasıl
yönettiğimize kadar birçok alanda günlük hayatımıza yerleşmiştir. Dijital devrim aynı zamanda su
sektöründe daha az maliyetle daha fazlasını yaparak suyun ekonomik büyümenin ana unsuru olarak
daha verimli kullanılmasını sağlar.
Bu rapor kurumlara, dijital yolculuklarında hangi aşamada olduklarını ve dijital olgunluklarını
geliştirmek için hangi adımları atabileceklerini açıklayan teknik bir yol haritası sunmaktadır.
2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %70’inin kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Artan
küresel ve yerel baskılar ile geleceğin şehirleri daha az miktarda , daha az güvenilir ve bir bölümü
havzalar arası su transferleri ile temin edilen su kaynaklarının verimli bir şekilde yönetilmesinde
zorluklar yaşanacaktır. Diğer yandan, COVID-19 gibi küresel salgınlar, su hizmetlerinde kamu ve özel
sektöre ilave zorluklar ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu tür küresel baskılara karşı, dijital su
ekonomisinin başlangıcı, su sektörünün ve müşterilerinin kentsel su yönetimi için yeni bir paradigmaya
geçişi sağlamada dönüşümcü olacaktır.
Yeni su kaynakları geliştirme planlarında, yüzey suyu, yeraltı suyu ve yağmursuyu potansiyelleri
birlikte ele alınacak, atıkların kaynağında ayrılması, geri kazanım uygulamaları ve döngüsel su
kullanımı gibi yenilikçi çözümlere yer verilecektir.
Dijital su yönetiminde aşağıda verilen tasarım kullanım ve kontrol alanlarında benimsenecek akıllı
yaklaşımlarla su yönetimi paradigmasında önemli bir değişim sağlanacaktır.
Akıllı Tasarım : uyarlanabilir 'Merkezi şebekeden bağımsız', esnek yönetim için önemli olan çeşitlilik
ve modülerlik avantajları sağlayan daha küçük ölçekli sistemler;
Akıllı Kullanım: amaca uygun su (farklı kullanımlar için farklı kalitelerdeki su ) , geri kazanım ve
yeniden kullanım (atık sudan gelen su, enerji ve besin maddeleri) kavramlarını birleştirmek;
Akıllı (Dijital) Kontrol: Akıllı pompaları, vanaları, sensörleri ve aktüatörleri entegre etmeye ve
optimize etmeye yardımcı olan ve her cihazın birbiriyle veya müşterinin akıllı telefonuyla
“konuşmasını” sağlayan ve bulut üzerinden erişilmesi ve paylaşılması için gerçek zamanlı
bilgiler gönderen akıllı bilişim teknolojileri destekli veri odaklı modeller
Raporda yakın gelecekte özellikle kentsel su yönetiminin karşılaşacağı sorunların çözümünde dijital
teknolojilerin sağlayacağı faydalar ele alınmıştır.
Bu teknolojilerin su yönetiminde toplumsal fayda ve doğal çevre hassasiyetlerinin bugünkünden
daha fazla dikkate alınmasına katkı sağlayabileceği de vurgulanmıştır.
Su Politikaları Derneği

Kaynak gösterimi : Yıldız D VE Özgüler H. 2020 “Dijital Su Dünyası” Su Politikaları Derneği.Rapor
No: 29. Ankara.19 Mayıs 2020.
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"Dijitalleşme ve dijital dönüşüm farkı”
Dijitalleşme 20.yüzyılın başından bu yana gelişimi hızlanan dijital teknolojilerin
tekil veya kısmi ilişkili olarak kullanılmasıdır.
Dijital Dönüşüm ise bu raporda da sözü edilen dijital teknolojilerin iz
süreçlerine entegre edilip sistemlerin verimliliklerini arttırma veya otomasyon
için kullanılmasıdır.
Bu raporda sözü edilen dijitalleşme kavramı daha çok “ DİJİTAL DÖNÜŞÜM “
anlamında kullanılmıştır.
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Önsöz
Günümüzde küresel su sorunları, su yöneticileri ve su kullanıcıları üzerinde her
zamankinden daha fazla baskı oluşturuyor. Su kirliliği, kentlere göçler iklim değişikliği ve
olağandışı hava koşullarının oluşturduğu riskler su sistemlerini etkilemektedir.
Bu olumsuz koşulların yanısıra su geleceğimiz ile ilgili iyimser olmak için de yeterli nedenler
mevcuttur. Dijital inovasyon, bugün daha iyi sistem seçimleri , entegre havza yönetimi,
verimli işletme ve bakım hizmetleri , sermaye planlaması ve müşteri hizmetlerinin kalitesini
iyileştirmek için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bu hizmetlerin daha hızlı verilmesi için
bilişim ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler de hız kesmeden sürmektedir. Örneğin
daha birkaç gün önce Mayıs 2020’nin başında, Samsung, Güney Kore’de Digital City’de
yaptığı 5G performans testini tamamlamış ve tam 8.5 Gbps’lik hıza imza atmıştır. Bu
performans endüstri alanında oluşan yeni bir rekor olmuştur.
Samsung’un ulaştığı 8.5 Gbps’lik yeni rekor, tüm sektörleri 5G’nin açacağı kapılar açısından
bir kez daha düşünmeye itmektedir. Zira 8K video akış hizmetleri, VR, yani sanal gerçeklik
uygulamaları, gelişmiş telekonferans çözümleri , AR, yani artırılmış gerçeklik teknolojileri ve
otonom sürüş yenilikleri gibi pek çok alanda yenilikçi uygulamalara büyük bir olanak
sunacaktır.
Teknolojinin tüm sorunlarımız çözemediğini biliyoruz. Hatta bu günlerde yaşıyoruz. Ancak
yine de teknolojik gelişmelerin bize sunduğu dijital çözümlere ihtiyacımız var Örneğin hızla
gelişen kuantum bilgisayarları ile çok fazla verinin kısa sürede analiz edilmesi sonucu,
makine öğrenmesi ve yapay zeka unsurları çok daha akıllı ve hızlı çalışan bir nitelik
kazanacaktır.
Teknolojik gelişmeler suyun dijital yolculuğunun ivme kazanacağını ortaya koymaktadır.
Teknolojik ilerlemeler su sorunlarının tüm insanlığın yararına çözülmesine ve daha
sürdürülebilir bir dünya yaratılmasına yardımcı olabilirler. Ülkemizde de Trabzon, İstanbul
gibi bazı büyükşehir belediyelerimizin bu dijital yolculuk için başlangıç adımları attıklarını
görüyoruz. Bu çalışmaların toplumsal çıkarları ve ülke çıkarlarımızı önceleyen bir anlayışla
sürdürülmesinin ve bu hızlı değişimin yönetimine her alanda hazırlık yapmamızın önemli
olduğunu düşünüyoruz. Bunun öncelikli adımları bu alanda yerli yazılımların geliştirilmesi
ve bu sürece kurumlarımızda “Akıllı Teknolojiler” bölümleri kurularak hazırlık yapılmasıdır.
Biz SPD olarak yapacağımız çalışmalarla bu hazırlıklara katkıda bulunmaya çalışacağız.

Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan 19 Mayıs 2020 -Ankara
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YÖNETİCİ ÖZETİ

“Dijital su büyük veri çözümlerinden, dağıtım ağının gelişmiş yönetimine, dijital
müşteri katılım programlarına kadar, neredeyse tüm hizmetler dijital dönüşüm
yolculuğuna başlamış durumdadır. Dönüşüm her zaman kolay olmasa da, yaşlanan
altyapı, yetersiz yatırım, değişen iklim ve demografik özellikler ile dijital su artık bir
'seçenek' olarak değil, 'zorunluluk' olarak görülüyor.
Su hizmetlerinin temel unsurlarından - kaynakların sürdürülebilirliği, altyapı yönetimi
ve finansal istikrarın karşı karşıya kaldığı riskler artmaktadır. Daha sürdürülebilir ve
güvenli bir su geleceği için dijital çözüm uygulamaları ile entegre yeni nesil su
sistemlerine geçilmesi gündeme gelmiştir.
Dijital teknolojiler - şehirlerimizden, evlerimize ve kişisel yaşamlarımıza kadar birçok
alandaki uygulamaları dönüştürdüğü gibi, su yönetimini de dönüştürmektedir. Dijital
teknolojiler sadece su ve atık su hizmet sektöründe değil, tüm paydaşların su
yönetimi ile bağlantılarının incelenmesi açısından da önemli avantajlar
sağlamaktadır.
Bu rapor dijitalleşmenin su ve atık su altyapılarındaki gelişmeler üzeründen su
sektörünü nasıl dönüştürdüğünü incelemektedir. Raporda su sektöründe dijital
uygulamaların mevcut durumu, dijital çözümlerin faydaları ve dijital yolculuktan
çıkarılan dersler hakkında genel bir bakış açısı sunulmaktadır.
Su sektöründe birçok alanında hem dijital yolculukta yer alan kamu hizmetlerinin
sayısının artırılması hem de dijital çözümlerin etkisinin hızlandırılması konusunda
önemli ilerlemeler kaydedilmektedir.
Su sektörünün karşılaştığı zorlukları dijital dönüşümle çözme yolculuğuna çıkması
için ,Hidroinformatik, Sistem Kontrolü ve Otomasyonu, Modelleme ve Entegre
Değerlendirme ile Stratejik Varlık Yönetimi gibi bu dönüşümün sağlanmasına katkıda
bulunacak olan alanlarda bilgi ve donanımını artırması gerekmektedir.
Ülkemizde yerel yönetimler “Akıllı” Yerleşim kavramı altında su hizmetleri ,ulaşım
hizmetleri gibi vatandaşa yönelik temel hizmetlere ilişkin araştırma-geliştirme
çalışmaları yapabilecek idari yapılanma sürecini hızlandırmalıdırlar. İdari alanda
öncelikli olarak sağlanacak bu gelişme, “Akıllı” Şehir uygulamaları için kredi bağlantılı
gelecek uluslararası projelerin koşullarına doğrudan teslim olmadan, değişimin
yönetimine
toplumcu-gerçekçi
bir
paradigma
ile
hazırlık
yapılmasını
kolaylaştıracaktır. . Bu hazırlıkların öncelikli adımları bu alanda yerli yazılımların
geliştirilmesi ve bu sürece kurumlarımızda “Akıllı Teknolojiler” bölümlerinin kurulması
ve desteklenmesi olabilir.
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GİRİŞ
Bir dönüm noktasındaki su yönetimi
İş Zekası’nın (Decision Intelligence1) gücü:
Dijital çözümler, daha iyi sistem kontrolleri, daha verimli izleme ve teşhis, daha
hedefe yönelik yatırımlar ve sistem yönetimi için bütüncül bir modele geçiş yoluyla
finansal ve operasyonel iyileştirmeler sağlıyor.
Birçok uzman
bu yeni yaklaşımı 'Karar Zekası' olarak adlandırıyor2. Karar
zekasından faydalanılarak kurumsal yönetimde fayda sağlayacak bazı alanlar
mevcuttur. Bu dönem toplumlarına yaşamsal su temini ve atık su hizmetlerini
sağlama sorumluluğu verilenler için, hem en kötü hem de en iyi zamandır.
Günümüzde, daha azıyla daha fazlasını yapmak yaklaşımı , iş gücü ve kaynak
yoğun endüstrilerde öne çıktı. İşletmeler, yapay zeka (AI) ve makine öğreniminden
(ML) daha yüksek gelir elde etmek istiyorlar. Bu nedenle kıt kaynakların nasıl tahsis
edilmesi gerektiği, görevlerin nasıl programlanacağı ve kısıtlamalarla nasıl başa
çıkılacağı konusunda karmaşık kararları basitleştirmeye yardımcı olan önerilere
erişmeleri gerekiyor
İş Zekası, veri bilimini sosyal bilim teorisi, karar teorisi ve yönetim bilimi ile güçlendiren bir
mühendislik disiplinidir. Bu disiplinin uygulaması, örgütsel karar vermede en iyi uygulamaları
belirlemek için ve çeşitli seviyelerde makine öğrenimi ( Machine Learning ) uygulamaları için bir
çerçeve sunmaktadır
2
Business intelligence, yani Türkçede iş zekası veya kurumsal zeka olarak bildiğimiz disiplin ,
işletmelerin verimliliklerini artırmak için farklı platform ve sistemler aracılığıyla topladıkları verileri
anlamlı ve kullanışlı bilgilere dönüştüren teori, yöntem, süreç, sistem ve teknolojiler bütünüdür. Henüz
işlenmemiş verileri analiz eden iş zekası, veri madenciliği, online analitik işlemler, depolama, erişim,
sorgulama ve raporlama gibi birçok süreçle ilgilenir.
1
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Stratejik bir plan veya üretim programı oluşturmak için, müşterilerin onlara rehberlik
edecek öngörülere erişmeleri gerekir.
Analiz, bir bütünün parçalarına ayrılması olup analitik ise mantıksal analiz yöntemidir.
Analiz geçmiş analitik ise gelecek açısından düşünmektir. ... Veri analitiği daha
geniş kapsamlı bir terimdir ve gerekli alt bileşen olarak veri analizini içerir. Analitik
analizin arkasındaki bilimi tanımlar.

Yönetimde klasik bakış ve iş zekası bakışı

Veri Analitiği Nedir?
Veri analitiği, ham verileri analiz ederek sonuç çıkartma bilimidir. Veri analitiği
tekniklerinin ve süreçlerinin birçoğu, ham veriler üzerinden çalışan mekanik süreçlere
ve algoritmalara bağlanarak otomatikleştirilmiştir.
Veri analitiği, çok çeşitli veri analizi türlerini kapsayan geniş kapsamlı bir terimdir.
Her türlü bilgi, veri analitiği tekniklerine tabi tutulabilir. Örneğin, imalat şirketleri
genellikle çeşitli makineler için çalışma zamanını, kesinti süresini ve çalışma
vardiyalarını kaydeder ve daha sonra iş yüklerini daha iyi planlamak için verileri
10

analiz eder, böylece makineler en yüksek kapasitelerine yakın olarak çalışır.Veri
analitiği, üretimdeki darboğazları tespit etmekten çok daha fazlasını da yapabilir.
Veri analitiği süreci birkaç adımdan oluşur:
1. İlk adım veri gereksinimlerini veya toplanacak verilerin gruplarını belirlemektir.
Veriler yaş, demografik özellikler, gelir veya cinsiyete göre ayrılabilir. Veri değerleri
sayısal olabilir veya kategoriye göre bölünebilir.
2. Veri analitiğindeki ikinci adım ise veri toplama sürecidir. Bu işlem bilgisayarlar,
çevrimiçi kaynaklar, kameralar, çevresel kaynaklar gibi çeşitli kaynaklar veya
personel aracılığıyla yapılabilir.
3. Veriler toplandıktan sonra analiz edilebilecek şekilde düzenlenmelidir. Bu
düzenleme , bir elektronik tablo veya istatistiksel veri alabilen başka bir yazılım
biçiminde gerçekleşebilir.
4. Daha sonra veriler analizden önce kontrol edilir. Bu işlem verilerde eksik veya
fazla veya hata olup olmadığından emin olmak için yapılır. Bu adım verilerin onları
analiz edecek bir veri analistine aktarılmasından önce hataların düzeltilmesine
yardımcı olur.
[Önemli: Veri analitiği, analistin bilgi ve donanımı
odaklanır.]

üzerinden sonuçlara varmaya

Şekil 1. Veri Analitiği. Bilgiden optimizasyona uzanan süreç
Önemli Çıkarımlar
• Veri analitiği, bu bilgileri kullanarak sonuçlar çıkarmak için ham verileri analiz etme
bilimidir.
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• Veri analitiği teknikleri ham veriler üzerinden çalışan mekanik süreçlere ve
algoritmalara bağlanarak otomatikleştirilmiştir.
• Veri analitiği, bir işletmenin performansını optimize etmesine yardımcı olur.
Veri Analitiği Neden Önemli?
Veri analitiği işletmelerin performanslarını optimize etmelerine yardımcı olur. Bu işlem
büyük miktarda veri depolayarak ve kurumların daha verimli hizmet verme yollarını
belirleyerek maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olur.
Kurumlar ve şirketler veri analitiğini, müşteri eğilimlerini ve memnuniyetini analiz
ederek buna yönelik daha iyi ürün ve hizmetler üretebilmek için de kullanabilirler.
Veri Analitiğinin Çeşitleri
1. Tanımlama analitiği, belirli bir süre zarfında neler olduğunu açıklar. Yapılan
hizmetlerin bilinilirlik sayısı arttı mı? Satışlar bu ay öncekinden daha mı fazla?
2. Tanı analitiği, daha çok bir şeyin neden olduğuna odaklanır. Bu işlem daha çeşitli
veri girişi ve varsayımları içerir. Hava su kullanımını etkiledi mi? Bu son tanıtım
kampanyası tüketim üzerinde etkili oldu mu?
3. Tahmin analitiği, yakın gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olan şeylere
odaklanır. En son sıcak bir yaz geçirdiğimizde tüketime ne olmuştu? Bu yıl kaç hava
tahmin modeli sıcak bir yaz öngörüyor?
4. Kural analitiği , bir hareket tarzı önerir. Örneğin :Sıcak bir yaz olasılığı ,bu beş
hava tahmin modelinin ortalaması olarak, % 58'in üzerinde olursa bir akşam
vardiyası eklenmeli ve üretimi artırmak için ek bir tank kiralanmalı gibi sonuçlara
varılabilir.
Doğru ölçüm doğru kararlar için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.Bir şeyi doğru bir
şekilde ölçmüyorsanız, onu optimize etmek neredeyse imkansız hale gelir.
Veri Analitiğini Kimler Kullanıyor?
Veri analitiği kullanımını benimsemiş sektörlerden bazıları, geri dönüşlerin hızlı
olabileceği su temini, seyahat ve konaklama sektörleridir. Bu sektörler, müşteri
verilerini toplayıp varsa sorunların nerede olduğunu ve nasıl çözülebileceğini hızla
tespit edebilir.
Sağlık sektörü de toplanmış çok sayıda veriyi birleştirir ve hızlı kararlar almak için
veri analizlerini kullanır. Benzer şekilde, perakende sektörü, alışveriş yapanların
sürekli değişen taleplerini karşılamak için bol miktarda veri kullanır. Perakendecilerin
topladığı ve analiz ettiği bilgiler , müşteri eğilimlerinin tanımlamalarına, onlara en
uygun ürünleri önermelerine ve kazançlarını artırmalarına yardımcı olabilir.
İş Zekâsının Su Sektöründe Kullanımı
Halen su altyapısı birçok ülkede eskimiş durumda ve bu sisteminin birçok açıdan acil
yatırım ihtiyacı bulunuyor. Ancak bu yatırımların finansman yükünü tamamen suyu
kullananlara yansıtmadan çözüm aranması gerekiyor. Bunun için de yenilikçi ve
toplumcu yaklaşımlara ihtiyaç vardır.
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Stratejik açıdan su sektörünü bugünlerde çokça ihtiyaç duyulan sağlık sektörü ile
karşılaştırmak mümkündür. Dünya standartlarında bir sağlık sisteminde iyi hijyen
koşulları, diyet, egzersiz ve sağlık izlemesi kişilerin direncini arttırıp ortaya
çıkabilecek hastalıkları çok düşük maliyetle önler. Bu nedenle tedavi edici sağlık
hizmetinden daha önemli ve öncelikli olarak
koruyucu
sağlık hizmeti öne
çıkmaktadır. Bu hizmet stetoskopdan BT taramasına kadar uzanır ve bu dönemde
daha fazla dikkat gerektiren hizmetler ile etkili teşhisler konulabilir.
Bunun aksine düzenli sağlık bakımını ihmal etmek ve sağlık sorunlarına sadece
ortaya çıktığında ve genellikle kriz anlarında acil servislerde çözüm aramak doğru
bir yöntem değildir. Çok fazla ülkede bu modelin hem sürdürülemez derecede pahalı
olduğunu hem de sağlık konusunda uzun vadeli toplumsal bir çözüm getirmediği
görülmüştür.
Yukarıda belirtilen huşular su sektörü için de geçerlidir. Dünyada, su ve atık su
altyapısının yenilenmesi uzun süredir ertelenmiştir. Su altyapı sistemlerinin çoğu
yeraltında ve gözden uzak hatta birçok ülkede
toplum sağlığı açısından
denetimden de uzaktır. Şebekelerde eskiyen ve sağlıksız boruların değişimi daha
çok acil durumlarda yapılan bir hizmettir. Bu hizmetin maliyeti yüksek ve inşaat
süresi uzun oladuğu için hizmeti kesintiye uğratmamak amacıyla genellikle
uygulanmaz. Su yönetiminde altyapıdaki eksikliklerin öncelikli olarak tamamlanmasını
gözardı eden bu yaklaşım ucuz kaliteli ve sürekli su talep eden kullanıcıların yararına
değildir.
Ancak günümüzün dijital teknolojilerdeki ilerlemeler, daha iyi hijyen, daha verimli
izleme ve teşhis, hedefe yönelik verimli yatırımlar ve verimli sistem yönetimi için bir
'birinci basamak' modeline geçiş imkanı sağlamaktadır. Bu çözümler, hizmet ettikleri
toplulukların yaşamlarında kalıcı bir fark yaratmak isteyen kamu hizmeti yöneticileri
için önemli bir imkan yaratmaktadır.
Bu yeni yaklaşıma 'İş Zekâsı' denir. Bu yaklaşım, ver analizinden faydalanarak
sistem düzeyinde daha iyi seçimler yapmak, gelecekteki işletme, bakımı ve sermaye
planlamasını iyileştirmek için öneriler oluşturur. Bu çözümler,uygulamaları tarar,
tahmin eder, önerir ve önceliklendirir ,kurumların hizmet ettikleri topluluklar için
aşağıdaki alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmelerine yardımcı olur:
•
•
•

Suya erişebilirlik,
Çevresel sürdürülebilirlik,
Esneklik ve başedebilirlik.

Karar Zekası, su sistemi yöneticilerinin en verimli
sağlamak için gelişmiş veri analitiğini kullanır.

işletme kararlarını almalarını

Bu yaklaşımın üç temel ilkesi vardır:
1. Bu yaklaşım yeni teknolojilerle değil, problemleri çözmekle ilgilidir. Bilgi yalnızca
karar vericilerin belirli operasyonel veya finansal zorlukları çözmelerine yardımcı
olduğunda bir değer yaratır.
2. Özel ihtiyaçlara cevap vermek ,özel problemleri çözebilmek için
sensör, model ve görüntülü izleme araçları paketi teknolojisi gerekir.
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entegre bir

3. Bu yenilikçi sistem çok çeşitli kaynaklardan toplanan bilgileri işler; mevcut ve
gelecekteki yatırımlarla ilgili yeni soruları yanıtlamak için veri sağlayıcılardan ve
kurumlarda halen mevcut olan bilgiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sistemlerdeki
bilgileri toplayabilir.
Gelişmiş altyapı analizleri ile kurumların kritik zorluklarını çözmek ve daha fazla
ekonomik ve çevresel kazanımlar elde etmek için birbiriyle ilişkili 6 ana stratejiye
dayanan iş zekasının gücünden yararlanılabilir.
İş zekası kaynaktan yeniden doğal ortama kadar tüm su döngüsünü kapsayan
süreçte su yönetimini optimize etmeye yardımcı olabilir.

İş Zeka’sının yönlendirdiği stratejiler
• Akustik teknikler, gelişmiş analizler ile hizmette kesinti ve çevre tahribatı olmadan
şebekelerdeki sızıntıların gerçek zamanlı izlenmesi ve böylece gelir dışı olan suyun
azaltılması ,hizmet kalitesinin artırılması.
• Varlık yönetimi harcamalarını optimize etmek için, gelişmiş analizlerle sistemin
durumunun analizi, gerçek zamanlı inceleme ve mevcut durum hakkındaki verilerin
kapsamlı bir değerlendirmesi ile proaktif varlık yönetimi.
• En son teknoloji ile son kullanıcıya yüksek kaliteli suyun en uygun bedelle temini
için optimal kontrol mekanizmalarıyla kaynaktan musluğa kadar su kalitesinin
sağlanması.
• Daha iyi veri analitiği, modern iletişim, donanım zekası ve su kullanıcının satın alma
gücünün belirlenmesi ile suya ulaşımda eşitliğin sistematik bir şekilde ele alınması.
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• Kentsel su yönetiminde kapakların, vanaların, pompaların ve tankların işletmesinin
koordine edilmiş gerçek zamanlı kontrol sistemi ile yapılması: (sistemin toplam etkin
kapasitesi, altyapıda herhangi bir ilave inşaat yapılmadan veya çok az bir inşaat
maliyeti ile ,akıllı pompal sistemleri (IoT) kullanılarak arttırılabilir ve optimize edilmiş
arıtma sistemleri kullanılarak enerji maliyetleri de azaltılabilir).
• Bölümler arası entegrasyon ve modüler uygulamalar ile veri akışının kontrolü,
sağlanır. Bu sistem kurumların yeni yazılım eklemesine olanak sağlarken tüm
sistemin yeni teknolojik yatırımlardan da yararlanmalarına imkan tanır.
İş Zekası, tüm su hizmetleri döngüsüne yönelik kapsamlı önerileri sayesinde, su
yönetimini optimize etmeye, suyu kullananlar için daha uygun bedelli ve erişilebilir
kılmaya ve su hizmetlerini daha esnek ve sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı
olabilir.

Şekil 2. Su hizmetlerinde nesnelerin interneti şeması (Verma 2020)
Su Sektöründe Nesnelerin İnterneti (IoT )Teknolojisi
Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi, izleme, analitik ve otomasyon özellikleri
bakımından zengin çözümler geliştirmede öncü olmuştur. Bu yenilikçi özellikler,
endüstrinin işletme metodlarını optimize etmesine, genel ekipman verimliliğini
artırmasına ve genellikle manuel olarak gerçekleştirilen işlemleri otomatikleştirmesine
imkan tanır (Verma 2020).
Bu son teknolojinin faydaları
üretim sektöründe ve diğer üretim merkezli
endüstrilerde görülmüş olup bunun yanısıra kamu hizmetlerinde de kavranmaktadır.
Bu alanda da hızlı ilerlemeler mevcuttur.
Hizmet sektöründe nesnelerin internetinin (IoT) pazar büyüklüğü 2019'da 28,6 milyar
ABD Doları'na ulaşmış olup 2024'te 53,8 milyar $’lık bir piyasa değerine ulaşacağı
tahmin edilmektedir.
15

IoT petrol ,doğal gaz ve enerji sektörünün yanı sıra atık su endüstrisi ve atıksu
yönetiminde de faydalar sağlamaya başlamıştır. Bu teknoloji ile geliştirilen
çözümlerin, bu sektörlere uzun dönemli faydalar sağlayacağı görülmektedir.
Bununla birlikte, IoT'nin su hizmetleri ve atıksu
arıtımı için uygulamalarını
tartışmadan önce, bu segmentlerde IoT ihtiyacını aşağıdaki başlıklarda tartışalım.
Su Sektöründe Nesnelerin İnterneti Neden Önemli (IoT)?
Dünya nüfusu 100 yıl öncesine göre 4 kat artmış ve su yönetimleri, özellikle
kentlerde toplanan bu nüfusa, sürdürülebilir bir şekilde içme ve kullanma suyu
sağlamakta zorlanmaya başlamıştır.
Buna ek olarak, su tesisleri ve atık su arıtma tesisleri eski sistemlerle faaliyet
göstermekte ve artan ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanmaktadır. Sadece insan iş
gücüne bağlı işletme anlayışı ,izleme sistemlerinin ve analiz yapacak araçların
eksikliği nedeniyle bu işletmelerde verimliliğin artmasına ve su maliyetlerinin
düşürülmesine imkan tanımamaktadır.
Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) su hizmetlerindeki bazı uygulamaları
Seviye İzleme
Sıvılarla ilgili birçok endüstride oldukça yaygın olan IoT'nin uygulamasından biri, su
tankı seviyesi izlemesidir. Aynı çözüm, farklı tesislerdeki tanklarda depolanan su
miktarını izlemek için de kullanılabilir.
Seviye izleme sistemleri, tankın iç yüzeyine gömülü akıllı sensörler aracılığıyla bu
tanklardaki su seviyesini ölçer. Böylece seviye okumalarına dayanarak, bu tanklarda
depolanan su hacmi de denetlenebilir. Dolayısıyla, kamu hizmetleri gerçek zamanlı
olarak tanklarda depolanan suyun hacmini denetleyebilir, izleyebilir ve arz ve talep
koşullarını yönetebilir.
Aynı çözüm, su seviyesini izlemek için kanalizasyon hatlarında da kullanılabilir.
Belediyeler, ani ve şiddetli yağışlar başladığında menhollerin aşırı dolmasını ve kent
sellerinin yaşanmasını önlemek için bu teknolojilerle proaktif önlemler alabilirler.
Su Kalitesi Ölçümü
Su işletmelerinin ayrıca son tüketicilere içilebilir standartlarda su sağladıklarından
emin olmaları gerekir. IoT sistemleri optimum su kalitesini sürekli olarak sağlamak
için de kullanılabilir.
Bulanıklık, pH, toplam çözünmüş katı maddeler (TDS) ve tuzluluk gibi su kalitesi
parametrelerini ölçmek için çok parametreli ölçüm sensörleri ve probları kullanılabilir.
Bu teknolojiler kurumların abonelere sağlıklı su sağlamasına imkan tanımakla
kalmaz, aynı zamanda genellikle suda bulunan kirleticiler nedeniyle ekipmanlarda ve
boru hattında korozyonunu önlemeye de yardımcı olur.
Su Temini Yönetimi
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Seviye izleme ile birlikte akıllı ölçüm sistemleri, belirli bir bölgedeki arz ve talep
koşullarının tanımlanmasına ve dengelenmesine olanak tanır. Akıllı su sayaçları,
abonelerin gerçek zamanlı olarak tükettikleri su miktarını izlemek için kullanılabilir.
Su kullanımına ilişkin veriler daha sonra bir bölgedeki talebi belirlemek ve buna göre
su temini programı yapmak için de kullanılabilir. Böylece kurumlar suyu en verimli
şekilde yönetebilir ve sınırlı su kaynaklarını daha akılcı ve planlı olarak temin edebilir.
Atıksu Arıtma ve Yönetimi
Atık suların arıtılması, su yönetimlerinin önde gelen görevlerinden biridir. Atık su
arıtımında IoT, atık su içinde karıştırılan kirleticileri tanımlamak ve daha sonra uygun
maliyetli bir arıtma işleminden geçirmek için kullanılabilir. IoT sistemlerinin analitik
özellikleri, su arıtma tesislerinin verimliliğini artırmak için de kullanılabilir.
IoT teknolojisi kurumların son tüketicilere yeterli miktarda güvenli su sağlamasına, su
arıtma süreçlerini optimize etmesine ve su dağıtım sistemlerini daha verimli hale
getirmesine olanak tanır.
Önümüzdeki dönemde, su endüstrisinde kullanımı hızla artacak olan dijital
teknolojiler , artan nüfusa su arzını yönetmeye ve su teminini kolaylaştırmaya
yardımcı olacaktır. Bu durum kaliteli, sürekli su temini ve su güvenliğini de
arttıracaktır.
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BÖLÜM 1

1.Dijital su nedir ?
"Dijital Su", "Akıllı su", "Su İnterneti", "Su 4.0" gibi su sektöründe şu anda
gerçekleşen dönüşümü tanımlamak için kullanılan birçok terim vardır. Kullanılan bu
özel terimlerden bağımsız olarak, bu dönüşümü anlamak için konuya daha geniş
olarak bakmamız gerekir.
1.1 Dijital suyun yapı taşları
Güney Afrika’da Cape Town kentinin suyunun tamamen biteceği güne doğru (Day
Zero) yaklaşma hikayesi, geçtiğimiz yıllarda su yönetiminde en kötü durum
senaryosu olarak sayısız kez anlatılan bir hikayedir. Ancak Cape Town bu konuda
sorunlar yaşayan tek kent değildir. Brezilya'nın Sao Paulo kentinde de su temini
konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Çin’in Shenzhen kenti arıtılmamış kanalizasyon
deşarjları nedeniyle zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Amerika Birleşik
Devletlerinde Miami, deniz seviyesinin yükselmesi Endenozya’da Jakarta ise
yeraltı sularının tükenmesiyle ilgili zorluklarla karşı karşıyadır. Bu liste uzayıp
gitmektedir.
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Su yönetimleri bu artan sorunlar karşısında yeni ve yenilikçi çözümlere, dijital
teknolojilere yönelmek zorunda kalmıştır. Güney Afrika, Durban'daki bir su şirketi, su
kaynaklarını daha iyi yönetmek ve müşterilerini Cape Town sakinleriyle aynı
kaderden korumak için dijital teknolojiyi kullanmıştır. İzleme cihazlarıyla eşleştirilen
hidrolojik modeller, Durban su yönetiminin barajlardaki seviyeleri sürekli kontrol
ederek suyu temin etmesine imkan tanımıştır. Benzer şekilde, Las Vegas Valley
Water District de su kayıp ve kaçaklarını azaltmak ve su teminini optimize etmek için
dijital teknolojilerden yararlanmıştır. Shenzhen'de, Shenzhen Su Grubu tarafından
uygulanan su kalitesi izleme sensörleri ve hidrolik modelleme sistemleri, yüzey suyu
kalitesinin bozulmasını önlemede büyük gelişmeler sağlamıştır.
Dünyada su sorunları artırmaya devam ettikçe, kamu kurumları özellikle hızla
büyüyen kentlere yeterli ve güvenilir su hizmetleri sağlamak için diğer tedbirlerin
yanısıra dijital teknolojilerden de faydalanacaklardır.
Dijital teknolojiler, dünyadaki su hizmetlerinin daha esnek ve verimli olmasına
yardımcı olmaktadır. Su hizmetlerinde veri analizinin , otomasyonun ve yapay
zekanın kullanılması, gelir dışı suyu azaltması, suyun korunması, adil dağıtım ve
finansal güvenliğin sağlanmasına imkan tanımaktadır.
Su hizmetleri veren kurumlar, amaçları, organizasyon şemaları, fiziksel varlık ağları
ve veri sistem siloları ile birden fazla bölüm içeren karmaşık kurumlardır.

“Shenzhen kentinin , Çin’de musluktan yüksek kaliteli doğrudan içme suyu temin
eden bir kent olmasını hedefliyoruz. Bunu yapmak için, su kalitesi izleme sensörleri
ve BT, IoT ve veri entegrasyonunu kullanarak içme suyunda proaktif su yönetimini
geliştirmeliyiz.”
Junwei Jin. Müdür Yardımcısı (Şebeke Departmanı), Shenzhen Su Grubu, Çin

Su sistemleri ve yönetimindeki karmaşıklığın artması dönüştürücü dijital çözümlerin
benimsenmesini artırmaktadır. Örneğin, uzaktan algılama ve dijital ikiz teknolojileri3
şebekedeki akımın hidrolik durumu hakkında bilgi sağlar. Çeşitli dijital teknolojiler,
müşteri hizmetleri ve müşteri analiz araçları yardımı ile hizmet ve müşteri arasındaki
aksamaların tespit edilmesine imkan sağlar.
Bu çözümlerin tümü, bulut, mobil akıllı altyapı, sensörler, iletişim ağları, analitik ve
büyük veri gibi yenilikçi teknolojilerden faydalanır.

1.2 Dijital su uygulamalarını geliştiren teknolojiler

Digital İkiz, gerçek bir nesneyi, çevresini ve etkileşimini çok büyük oranda benzeştirerek yansıtan bir
bilgisayar modelidir.
3
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Dijital çözümlerin birçoğu gelişmiş sensörlerden, veri analizlerinden, blockchain
entegrasyonundan ve yapay zekadan yararlanır. Bu temel teknoloji ürünleri aşağıda
verilmiştir.
Sensörler, izleme ve tahmin
Sensörler, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknolojileri ve izleme
araçları havza ölçeğinde ve bölgesel ölçeklerde su kaynaklarını yönetmek için kilit
unsurlar haline gelmektedir. Ayrı ayrı veya birlikte kullanılan uydular ve insansız hava
araçları gibi uzaktan algılama/görüntüleme teknolojileri, nehir havzalarını haritalamak,
su akışlarını ölçmek için kullanılır. Buna ek olarak elde edilen uydu verileri, yerinde
yapılan ölçümlerle korele edilip su kalitesini takip etmek ve hidrolojik tahminler
yapmak için kullanılabilir.

Sabit ve hareketli yeni sensörler, diğer parametrelerin yanı sıra su kalitesi, debi,
basınç ve su seviyeleri hakkında
gerçek zamanlı veriler sağlamak için
kullanılmaktadır. Sensörler, su arıtımındaki kimyasal miktarlarını da optimize ederler.
Bunun yanısıra boru patlamaları, suda artan sediment yükü, suda renk değişikliği ,
kanalizasyon çökmeleri / tıkanmalar gibi olayları tespit edip proaktif olarak önlem
alınmasını sağlayıp günlük operasyonlara yardımcı olurlar.
Bu sensörler şebekede önleyici bakım için de kullanılırlar.(örneğin, yaşlanan
altytapıda onarım ve değişikliklerin sıraya koyulmasına yardımcı olarak) .Benzer
şekilde, sensörler borulardaki korozyon oluşumuyla su kalitesi farklılaştığında
aboneleri ve su yönetimini uyarmaktadır. Buna ek olarak, akıllı sayaçlar müşteri su
kullanımını kaydederek, su tüketimi konusunda bir veri tabanı oluşturup hem tüketici
hem de su yönetimi için daha iyi bir hizmet imkanı sağlarlar.
Veri işlemenin gücü
Makine öğrenimi ve yapay zeka (AI), sadece diğer sistemlerden gelen bulguları ve
verileri işlemek için değil, aynı zamanda işgücünü optimize etmek ve müşteri talep ve
ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için kullanılır. Yapay Zeka teknolojisi,
verilerdeki kalıpları tanıyabilir ve zamanla “öğrenebilir”, yeni bilgiler sunuldukça
algoritmaları güncelleyebilir.
Bu şekilde, makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojileri, su endüstrisinde veri
açısından zengin ancak anlık bilgi ve değerlendirme açısından fakir olma
konusundaki temel sorunu çözmeye yardımcı olur. Diğer yapay zeka hizmetleri,
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müşteri taleplerini yanıtlamak, 7/24 hizmet sağlamak ve müşteri memnuniyetini
artırmak için kullanılabilecek anlık iletişim kanallarını kapsar.

Şekil 3. Gerçek arıtma tesisi ve Dijital ikiz sistemi

Arttırılmış gerçeklik , sanal gerçeklik ve dijital ikiz gerçeklik
Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR ve VR) teknolojileri de dijital suya önemli
katkılar sağlarlar. AR ve VR teknolojisi, borular, kablolar ve diğer varlıkların holografik
görünümünü sağlayarak çalışanlara senaryoya dayalı eğitim imkanı sağlar ve
sahada verilecek kararlara çok önemli destek imkanı sunarlar.
Dijital ikiz teknolojiler4, fiziksel sistemlerin çalışma kopyalarını oluşturmak için GIS,
sensörler ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarını biraraya getirirler. Dijital ikizler, su
yönetimine mevcut koşulları görselleştirme, izleme, sorgulama ve uygulamadaki
senaryoları tahmin etme imkanı sağlarlar.
Su için Blockchain uygulamaları
Blockchain uygulamaları, kaynak sağlayıcıları ile tüketiciler, kurumlar ve su
sektöründeki diğer aktörler arasında doğrudan ve güvenli işlem yapma imkanı
sağlarlar. Su endüstrisinde, bazıları enerji ile bağlantılı olarak gerçekleşen birkaç
blockchain projesi ve denemesi mevcuttur. Örneğin Avustralya'nın Fremantle
kentinde enerji ve su sistemlerini entegre etmek , su işletmesini izlemek ve devlet
kayıtlarını otomatik olarak güncellemek için blockchain özellikli bir sistem geliştirme
projesi mevcuttur.
Bunun yanısıra ABD'de bir su arıtma teknoloji firması , yenilikçi uluslararası su
arıtma tesisi projeleri için ödeme yapmak üzere yeni bir blockchain protokolü
oluşturduğunu açıklamıştır.

Digital İkiz, gerçek bir nesneyi, çevresini ve etkileşimini büyük oranda benzeştirerek yansıtan bir
bilgisayar modelidir.
4
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Birlikte ele alındığında - uzaktan algılama teknolojileri, gelişmiş sensörler, yapay
zeka , makine öğrenimi, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik dijital ikizler ve
blockchain - gibi yenilkçi kavramlar dijital suyun ne olduğuna yönelik bir açıklamanın
temel taşları oluştururlar.
Yeni dijital teknolojiler ortaya çıktıkça, bazı kurum ve kuruluşlar da dijital suyun
kimliğinde yer alan kilit paydaşlar olarak ortaya çıkmaktadır.

Şekil 4. Dijital Su Ekosistemine Geçiş Dönemleri (Sarni et al. 2019)
A: Su kurumu içinden duyulan ihtiyaç veya yürütülen bir proje nedeniyle dijital
çözümler uygulayan kuruluşlarla geçici ve zayıf bağlantılar
B:
Su kurumunun üst yönetimi veya tedarik yada bilgi teknolojileri bölümü
liderliğinde dijital çözüm kuruluşlarıyla daha sağlam ve sürekli bağlantılar
C: Kurum dışındaki paydaşlar veya diğer kuruluşlardan gelen dijital girişlerle oluşan
açık bağlantılı ekosistem
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1.3 Dijital suyun ekosistemi
Su ve atık su tesisleri, değer zincirini ve ilgili paydaşları da kapsayan büyük bir dijital
su ekosisteminin merkezindedir. Her bir kurum, dijitalleşme süreci ve ihtiyaçları
açısından farklı olup bu nedenle kendi dijital su paydaş ekosistemine sahiptir. Genel
olarak, her bir ekosistem, özel ve kamu kuruluşları , devlet kurumları, teknoloji çözüm
sağlayıcıları, akademik kurumlar, danışmanlık şirketleri , sanayi dernekleri ve
teknoloji geliştirme merkezleri gibi su ve atık su alanından çeşitli paydaşları içerir.
Şekil 4'de görüldüğü gibi, 'Hazırlık dönemi ' dijital su ekosistemi için temel olup
dijital su teknolojisi çözüm sağlayıcıları, endüstri kuruluşları , akademisyenler gibi
unsurları ihtiva eder.

Bir hizmet kuruluşunun ekosistemiyle olan ilişkisi dijitalleşme sürecinde aldığı yola
bağlı olarak değişir, Hizmet kurumları dijital çözümleri benimserken, sınırlı, doğrusal
bir ekosistemden daha çok Şekil 2 de verildiği gibi karmaşık ve birbirine bağlı bir
sisteme dönüşürler.Su veya atık su hizmetlerinin ekosistemleri ne kadar karmaşık
olursa olsun, başarılı bir ekosistemin merkezinde belirli paydaşlar yer alır.
Akademik kurumlar, endüstri kuruluşları ve su teknolojisi merkezleri birincil
paydaşlar olarak görülür. Çünkü bu kurumlar yeni yöntem ve teknolojileri araştırma
ve öğrenmenin yanı sıra bu teknolojileri uygulamaya koymak için araçlar ve
platformlar sağlamada önemli rol üstlenirler. Bunların yanısıra ayrıca, yenilikçi dijital
su teknolojisi çözümlerini tanımlamak ve ölçeklendirmekle uğraşan kurumlar, risk
sermayesi, sosyal sorumluluk amaçlı fonlar gibi diğer yatırımcı ekosistem kurumları
da bulunmaktadır.
Burada unutulmaması gereken husus, su ve atıksu tesislerinin dijital ekosisteminde
kamu sektörünün rolüdür. Çoğu ülkede, yerel ve federal hükümetler bir kamu
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hizmetinin nasıl yürütülmesi gerektiğini belirleyen standartlar ve yönetmelikler
oluşturarak kamu hizmetleri üzerinde nihai gözetim sağlar. Su ve atık su hizmetleri,
finansman ve endüstriyel gereksinimleri konusunda kamu sektörü ile sürekli etkileşim
halindedir
1.4 Dijital suyun uygulama alanı
Dijital su kavramı daha geniş bir bakış ile, dijital su ve atık su hizmetlerinin
organizasyon yapısını, memba ve mansaptaki son kullanıcının ortamını
ve
genişleyebilir dijital su ekosistemini kapsar.
Dijital su teknolojilerinin sağladığı faydaları; toplumsal, kurumsal işletme, finansal ve
dayanıklı bir sistem oluşturma faydaları olarak sınıflandırabiliriz. (Tablo1).
Tablo 1. Dijital suyun sağladığı faydalar (Sarni et al. 2019)
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BÖLÜM 2

2.Digitalleşmenin Su ve Atıksu Ekonomisine Etkisi
“Su sektörüne dijital teknolojilerin dahil edilmesi ile sadece aboneye değil, aynı
zamanda ülkenin genel ekonomisine de katkı sağlanır .”
Dan Naidoo Kıdemli Müdür: Umgeni Water, Güney Afrika'da Stratejik Destek

Tayvan geçmişte büyük kuraklık ve su sıkıntıları yaşamış bir ülkedir. Tayvan’ın Taipei
kenti Su Bölümü CEO'su Chen Jiin-Shyang alınan önlemlerle ilgili şu açıklamaları
yapıyor :
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“2002'de yaşanan şiddetli kuraklık Taipei Su Departmanı'nı dijital çözümlere
yöneltmiştir.Bu dönemde sensörler, akıllı sayaçlar ve basınç kontrol sistemler gibi
dijital çözümlerin uygulanması bu kentte suyun daha verimli kullanımını sağlayarak
su yönetimini rahatlattık. Sonuç olarak, bu önlemlerin de yardımıyla nüfusu hızla
artan Taipei bölgesi 17 yıldır su sıkıntısı yaşamamıştır ”
Böylece Taipei Su Departmanı, su ve atık su tesislerinde
kullanarak su sıkıntısını çözen kuruluşlar arasına girmiştir.

dijital teknolojileri

Uygulanan her su ve atıksu projesinde bu kamu hizmetinin en kaliteli ,sürekli,
sürdürülebilir ve gelir düzeyi en düşük kesimler tarafından karşılanabilir bir bedel ile
sunulması esas olmalıdır. Bunun yanısıra yapılan bu hizmetin doğaya ve topluma
sağladığı faydanın en üst düzeye çıkartılması da amaçlar arasında bulunmalıdır. Bu
kapsamda digital su teknolojilerinin klasik sistemlere nazaran sağladığı avantajların
yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek üzere kullanımı esas olmalıdır.
2.1 Dijital suyun sağladığı faydalar
Önceki bölümde ele alındığı üzere, su ve atık su hizmetlerinde
kullanılmasıyla sağlanan faydalar arasında öncelikli olarak
maliyeti ", "artan iş gücü verimliliği", "abonenin yönetime
memnuniyeti" ve " doğal ortamın daha yüksek bir duyarlılıkla
sağlaması" yer alır.

dijital teknolojilerin
"düşürülen işletme
artan katılımı ve
korunması olanağı

Tablo 1'de görüldüğü gibi, dijital çözümlerin uygulanması ile yaratılan potansiyel
faydalar, kamu hizmetleri ve doğal çevre alanlarında etkili olmaktadır. Kamu hizmeti
kapsamında, dijital çözümlerin sağladığı faydalar yalnızca işletme maliyeti ve
finansal açılardan değil, aynı zamanda işgücü verimi ve hizmet kalitesi gibi alanlarda
da görülmektedir.
Toplumsal Faydalar
• Su bedelinin karşılanmasında sağladığı avantaj : Optimize edilmiş finansman
maliyeti ve işletme gideri, müşteri merkezli veri analitiği ve uygun fiyat için senaryo
modellemesi gibi dijital çözümlerle birlikte değerlendirilebilir. Bu durumda abonenin
vadeli ödeme imkanı ,suyu kesilen abonelerin azalması ,ödeme güçlüğü olan
kesimlere daha uygun fiyatla su temini gibi bazı imkanlar ortaya çıkacaktır.
• Müşteri memnuniyeti: ‘İşletme harcamalarının azalması’ ve ‘artan sermaye
verimliliği’ gibi, hizmet kalitesini ve finansal durumu iyileştiren tüm dijital çözümlerin
müşteri üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Örneğin dijital çözümler, su dağıtım
şebekesinin gerçek zamanlı dijital ikizini oluşturup bunun üzerinde çalışarak inşaat
maliyeti harcamalarının daha baştan optimize edilmesini sağlarlar. Ayrıca
müşterilerin su yönetimine katılımını sağlamak için veri analitiği ile birleştirilmiş
gelişmiş ölçüm altyapısının kullanılması imkanını yaratırlar.
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"Gana Water, dijital teknolojilerin su faturası tahsilat verimliliğini artırmasının
ardından abone sayısında % 14'lük bir artış yaşadı "
Richard Appiah Otoo Gana Water Company Limited,.Teknoloji Baş Sorumlusu

“Dijital teknolojiler, bir su işletmesi için gerekli işgücünü azaltır, işlemleri kolaylaştırır
ve insan hatasını en aza indirir. 10-15 operatöre ihtiyaç duyan projeler dijitalleşmeyle
sadece 3-4 operatörle işletilebilir. Böylece bu personel işletmedeki diğer görevler için
serbest kalır ”
Gyanendra S. Saxena VA Tech WABAG, Hindistan Başkan Yardımcısı

• Çevre koruma faydası : İşletme verimlilikleri - atık su toplama sisteminin gerçek
zamanlı dijital ikizleri, akıllı pompalama sistemleri ve havzadaki sensör ağı gibi
teknolojilerle birlikte minimum düzeyde kirlilik ve su kaynaklarımızın maksimum
korunması.
İşletme Faydaları
• İşletme Performansı : Sensörler, akıllı ekipman, yardımcı bilgi işlem ve yapay zeka
'dan yararlanan dijital çözümler, su ve atık su tesislerinin işletmesinde sistemdeki
farklı ekipmanların uyumlu çalışmasını sağlarlar Bunun yanısıra su ve atık su
tesisinde fayda zincirine bağlı süreçleri de optimize ederler.
• Önleyici Bakım zamanının tahmini : Algoritmik ve yerinde kaçak tespiti, varlık
yönetimi platformları ve arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR / VR) gibi dijital
çözümler, kritik tesislerin işletme dışı kalma süresini azaltan ve tesisin etkinliğini ve
verimliliğini en üst düzeye çıkaran “önleyici bakım” özellikleri sağlarlar.
•İşletme Mevzuatına uygunluk: Dijital çözümler, kaynaktan çeşmeye kadar çevrimiçi
izleme ve su kalitesi modelleri ile desteklenen dijital ikiz sistemi ile karar desteği ve
senaryo modellemeleri imkanı sağlarlar Bu da mevzuat ve standartlara uyumluluğun
artırılmasına ve böylece taahhüt edilen su ve su hizmeti kalitesinin sağlanmasına
yardımcı olur.
Finansal Faydalar
• Azalan işletme
harcamaları: Tüm dijital çözümler işletme maliyetlerinin
azaltılmasında çok etkili bir rol oynarlar. Örneğin bu dijital çözümler arasında ; en
düşük enerji kullanımı için kendi kendini ayarlayan akıllı ekipmanlar, enerji ve
kimyasal kullanımını optimize eden gerçek zamanlı dijital ikizler ve en uygun karar
imkanı sağlayan veri analitiği ile İş zekası platformları yer alır.
• Artan sermaye verimliliği: "Azaltılmış işletme harcamaları"na benzer şekilde,
neredeyse tüm dijital çözümlerin sermaye verimliliğini de artırma etkisi vardır.Buna
örnek dijital çözümler arasında; mevcut varlıkları optimize etmek ve sermaye yoğun
inşaat projelerinden kaçınmak için kullanılan gerçek zamanlı dijital ikizi algoritması
ve yerinde kaçak tespit teknolojileri yer alır.
• Artan gelir: Gelişmiş Ölçüm Altyapısı (AMI) ve ölçüm ağının gelişmiş veri analizi gibi
dijital çözümler sayaç doğruluğunu artırabilir, faturalandırma potansiyelini en üst
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düzeye çıkarabilir, müşterinin ihtiyaçlarına yönelik anlık çözümler üreterek toplanan
gelirde artış sağlayabilir.

“Dijital çözümler, su ve sanitasyon ağının uzaktan izlenmesinde , ekipman
yönetiminde, su kayıplarının kontrolünde ve su kalitesinin sağlanmasında
vazgeçilmezdir. Bu çözümler güven sağlamak ve kaliteli hizmeti sürdürmek için
esastır. ”
Nuno Campilho SIMAS Oeiras e Amadora Direktör Yardımcısı, Portekiz

Su Yönetiminde Dayanıklılık Oluşturma Faydaları
• Artan esneklik: Yoğun sensör ağı, akıllı ekipmanlar, gerçek zamanlı dijital ikiz
sistemi , veri analitiği ve gelişmiş simülasyon araçları gibi dijital teknolojiler, bir
işletmenin karşılaşabileceği olağanüstü koşullara daha iyi hazırlanmasını ve
uyumunu sağlar. Ayrıca bu sisteme , hava durumu ve trafik verileri gibi harici veri
kümelerinin de dahil edilmesi, kurumun su temini programını değişen iklim koşulları
ve abonelerin demografik özelliklere uyarlama yeteneğini de geliştirebilir.
• İşgücünün gelişimi: "Müşteri memnuniyetine" benzer şekilde, dijital çözümlerin
tesislerdeki işgücü üzerinde tesislerin verimliliğine yansıyan olumlu bir etkisi vardır.
Örneğin bu çözümler arasında ; bölümler arasında işbirliğini geliştiren veri
toplanmasında sistem entegrasyonu, operatöre yardımcı olan veri analitiği , iş zekası
araçları ve önleyici bakım tahmini çözümleri sayılabilir. Bu çözümler aynı zamanda,
işletmede ortaya çıkabilecek acil durum çağrıları ihtiyacını azaltır.
• Marka oluşturma ve yenilikçilik: Benzer şekilde, tüm dijital çözümlerin,
kurumların en son yenilikleri benimsemeleri ve bir faydalı marka oluşturması
üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Dijital çözümlerin çeşitliliği arttıkça, kurumların
yetenekleri ve teknoloji kültürü de artmakta ve bu durum kurumların gelecekteki
yeniliklerden daha fazla değerler elde etmelerini sağlamaktadır.
Dünyanın dört bir yanındaki su kuruluşlarının şimdiden fark ettiği gibi, dijital
teknolojilerin uygulanmasının yarattığı faydalar hızla artmaktadır. Bunlardan Global
Water Intelligence (GWI) 2016-2020 yılları arasında küresel içme suyu arıtma,
dağıtım ve müşteri hizmetleri harcamalarında yaklaşık 176 milyar $, atık su
sektöründe is yaklaşık 143 milyar $ tasarruf etme imkanı bulunduğunu açıklamıştır.
2.2 Dijital suyun dönüştürücü potansiyeli
Dijital teknolojilerin su ve atık su sektörünün ekonomisini dönüştürme potansiyeli
bulunmaktadır. Süreç optimizasyonu ile işgücü dönüşümü; müşteri katılımını
artırmak; mevzuata uygunluğa yardımcı olmak; sürdürülebilirlik, esneklik ve havza
ölçeğindeki bağlantıların arttırılması; halk sağlığı, şeffaflık ve uygun yönetişim
alanlarındaki dijital teknolojiler, hem doğrudan tasarruf sağlamakta hem de
kurumların tedarik zincirlerinde iç ve dış faydalar yaratmaktadır.
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Su sektörü dijital teknolojilerle tanıştıkça , su ve atık su hizmetlerinin dijitalleşmesi
hızlanacaktır. Bununla birlikte, bu tür dijital dönüşümlerin yönlendirdiği değişimler,
geleneksel kurumlarda işgücünün özelliklerini ,kurumların akıllı kentlerdeki rolünü,
yeşil alan potansiyelini ve müşteri-fayda ilişkilerini de etkileyecektir.
Ayrıca, dijital teknolojiler artan ve azalan taleplere göre kurumların günlük değişken
su yönetimi imkanını ve afetlere karşı sistemin esnekliğini ve dayanıklılığını
arttırmaktadır. Bu tür iyileştirmeler yerel yönetimler için su güvenliğinin artmasını
sağlamakta ve dolayısıyla ekonomik ve sosyal açılardan da olumlu etkiler
yaratmaktadır.
Bu değişimlerin yanısıra dijital teknolojiler, aşağıda verilen
potansiyelleri de taşımaktadır.

değişimleri yaratma

'Yakasız' işgücü
Dijital teknolojilerle ortaya çıkan 'yakasız' işgücü, yenilikçi bir anlayışla tasarlanan bir
işin bir insan ve makine ortamında birlikte yapılmasında yer alan işgücüdür. Dijital
teknolojilerin geliştirilmesi ile mevcut kurumsal işgücünün artık küresel ekonomi ve
ticaret sistemlerindeki evrimin hızına ayak uydurabilecek şekilde yeni iş becerileri
kazanmış bir işgücü olması gerekecektir.
Kurumların artık bilgi teknolojisinde yetkin kişileri istihdam etmenin yanı sıra mevcut
çalışanlarını da eğitmesi ve yeni sistemlere
uyum sağlamalarına çalışması
gerekmektedir.
Dijital işgücünü tanımlarken 'yakasız' işgücünün kurum ve şirket faaliyetlerinde nasıl
yer alacağına da açıklık getirmek gerekecektir. Bu senaryoda, robotik ve yapay
zekanın çoğu insan işçinin iş olanağını elinden almayacağı düşünülmektedir. Bu
sistem daha çok bazı tekrarlayan, düşük seviyeli görevleri otomatikleştirmek için
kullanılacaktır. Akıllı otomasyon çözümlerinin, bir görevin belirli bölümlerini
otomatikleştirerek insan performansını artırabileceği de düşünülmektedir. Bu
otomatikleşmeyle açığa çıkan insan işgücünün empatik problem çözme yetenekleri,
sosyal beceriler ve duygusal zeka gerektiren diğer alanlara yönlendirilebileceği
düşünülmektedir.
Dijital teknolojilerin su hizmetlerinde kullanımı, su hizmetlerinde işçilere olan talebi
azaltmamakta ancak işletmelerin ve çalışanların rolünü değiştirmektedir. İnsan
sermayesi, hem fiziksel olarak gelişen su altyapı şebekelerinde hem de dijital
teknolojilerin kurulumunda gerekli olacaktır. Ancak bu işgücünün yapay zeka ,sanal
gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi teknolojik konularda bilgili olmaları gerekecektir.
Afetlere Dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler
Şehirler ve su hizmetleri giderek daha sık görülen ve şiddetli sel ve kuraklıkların
etkilerine karşı daha dirençli olmanın yollarını aramaktadır. Tüm dünyada doğal ve
insan kaynaklı afetlerle oluşan maddi kayıplar artmakta olup yıllık 300 milyar $’ı
aşmıştır. Bazı şirketler, su baskını olasılığını ve etkilerini gerçek zamanlı olarak
izleyerek, selin yaratacağı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çalışmalar
yapmaktadır.
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Bu kapsamda mevcut altyapıyı kullanan yenilikçi akıllı yağmur suyu sistemleri
uygulaması giderek artmaktadır.Dijital teknolojiler şehirleri, alınan kararların
uygulanmasında esneklik sağlayacak şekilde planlamada önemli rol oynayacaktır.
Şehir selleri tahmini için uzaktan algılama teknolojileri ve hidrolojik modeller
mevcuttur. Genellikle aşırı hava olaylarından etkilenen kentsel temiz su dağıtımı, atık
su arıtımı ve yağmur suyu yönetimi sistemleri için enerji sektöründen mikrogrid
stratejileri uyarlanmaktadır. Su mikrogridleri veya 'mikronetler'i sistemi güvenlik
açıklarına karşı takviye etmekte ve kaynak tedarik zincirini güvence altına
alabilmektedir.
Kentsel altyapı’nın dijital denetimi
Dijital teknoloji, kentlerdeki yağmursuyu altyapısının durumu üzerinde gerçek
zamanlı bir izleme sağlayabilir. Bu altyapıya yatırım yapan şehirler ve kurumlar, dijital
teknolojilerle yatırımlarının performansını tespit etmek isteyebilir. Örneğin, Şikago
Şehri ve
Illinois’de
fırtınalar sırasında şehirlerin su altyapı yatırımlarının
performansını tespit amacıyla veri toplama ve izleme cihazları kurulmuştur. 18 ay
boyunca, çeşitli yağmur suyu altyapısı çözümlerinde anlık veri toplamak için bulut
tabanlı yağmur suyu yönetim analizi ve kontrol yazılımı kullanılmıştır. Bu süre
zarfında izleme sistemi, sadece araştırmacılara ve şehre bilgi vermekle kalmamış,
aynı zamanda test alanlarının performansı hakkındaki verileri de aktarmıştır.
Başka bir örnek, gerçek zamanlı veri analitiğinin doğal depolama alanlarının su
seviyelerini otomatik olarak kontrol ettiği Ormond Beach, Florida'dan verilebilir. Irma
Kasırgası 2017'de Florida'yı vurmadan önce, Ormond Beach’de sele maruz kalan
beş göle sensörler yerleştirilmiştir.Bu sensörler ve yazılım, gelmekte olan bir
sağanak yağış tespit ettiğinde, depolama hacmini otomatik olarak boşaltmaktadır. Bu
göllerin drenaj sistemindeki havaya duyarlı valfler, yağmurdan önce devreye girmiş
ve kasırga sırasında selin önlenmesine yardımcı olmuştur.
Akıllı ev uygulamaları ve tüketici davranışları
Su Yönetimleri,su tasarrufuna yönelik çalışmalara
tüketicilerin de katılımını
sağlamak ve su kullanımı hakkında bilinç oluşturmak için yenilikçi stratejiler
geliştirmeye başlamıştır.. Araştırma ve vaka çalışmaları, yeni teknolojilere erişiminin
kolay olması durumunda tüketicilerin su kullanım anlayışlarını değiştirme olasılığının
daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bunun yanısıra klasik su tasarrufu çabalarının
tüketicilerin
günlük yaşam alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirmediği de
belirlenmiştir.
'Akıllı ev' kavramı, su hizmetlerinin sürdürülebilirliği için çok sayıda yeni fırsatlar
sunmaktadır. Artan teknolojik ev uygulamaları , kolay uygulanabilirlikle birlikte su
tasarrufu farkındalığının artmasına imkan tanımaktadır. Örneğin, Singapur'daki
Ulusal Su Ajansı PUB tarafından yapılan bir araştırma, bir kişinin akıllı duş cihazlarını
kullanarak günde beş litreye kadar su tasarrufu sağlayabildiğini ortaya koymuştur.
Başka bir örnekte, Avustralya Queensland'daki Mackay Bölge Konseyi,abonelere su
tüketimini daha iyi yönetmeleri ve tasarrufu yapmalarını sağlamak için otomatik su
sayacı okumaları başlatmıştır. Bu dijital sayaçlar aboneleri ve su yönetimini su
kaçaklarına ve sızıntılara karşı uyarmaktadır.
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Su hizmeti sağlayan kurumlar ve şirketler müşteri ilişkileri alanındaki
bu
gelişmelerden faydalanmaktadır.Yapay zeka, iletişim odaları gibi yeni dijital
teknolojilerle, aboneler istedikleri zaman soru sorabilmekte, cevaplar alabilmekte,
uyarı yapabilmekte ve ayrıca su tüketimi ve koruma bilgileri sağlayabilmektedir. Bu
teknolojileri benimseyen kurumlar, müşteri hizmetlerini geliştirmekte ve tüketici
taleplerini hızlı bir şekilde karşılayabilmektedir.
2.3 Kurumların dışındaki dijital dünya
Dijital teknolojilerin kapasiteleri ve performansları çok hızlı bir şekilde artarken
maliyetleri de hızla düşmektedir. Bu özelliklerinin bir sonucu olarak, dijital teknoloji
uygulamaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla artmaktadır. Gelişen bu
teknolojiler bazı kentlerin merkezi şebekeden bağımsız, bölgesel su ve atık su
altyapısına geçmelerine imkan tanımaktadır. Özellikle yakın geleceğin su ve atıksu
planlamasında, yerel-bölgesel ölçekte kurulacak su ve atıksu tesisleri konsepti çok
önemli bir yer tutacaktır.
Benzer şekilde, akıllı cihazların ve çevrimiçi işlemlerin kullanılması
eğilimi
hızlanmakta ve bu uygulamalar su kullanıcılar ve diğer paydaşlar tarafından gittikçe
daha fazla talep edilir hale gelmektedir. Dijital dönüşümler, halihazırda daha çok mal
ve hizmetler sektöründe gerçekleşmektedir. Müşteriler giderek daha çok kullanıcı
dostu olan bilgiye kolay erişim sağlama ve anında işlem yetenekleri ile 7/24 dijital
hizmet ortamlarını tercih ve
talep etmektedir. Yaşanan COVID-19 salgınının
etkilerinin ortaya çıkardığı davranış değişiklikleri bu teknolojilerin bundan sonra daha
çok tercih edileceğini ortaya koymaktadır. Dijital teknolojilerde var olan bilimsel temel
ve dijital kültür, daha fazla endüstrinin dijitale geçişini hızlandıracaktır.
Bununla birlikte, endüstriler ve şirketler, dijitalleşmeye geçişte tek ivmelendirici faktör
değildir. Gelişmekte olan akıllı şehir girişimleri de endüstriler arasında dijitalleşme
talebi yaratmaktadır. Su ve sanitasyon, bir şehrin sakinlerine sağladığı en önemli
hizmetler arasındadır. Akıllı kentlere dönüşüm , şehirleri akıllı, bağlantılı, sensör
tabanlı altyapı ekosistemleri olmaya yönlendirirken başta su hizmetleri kurumları
olmak üzere birçok kurum akıllı şehir girişimlerinin bir parçası olarak donanımlarını
geliştireceklerdir.
Dünya 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi'ni (SDG) 6 karşılamayı
hedeflerken, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki tarımda ve kentlerde
artan talebi karşılamak için dijital teknolojilerin önemli bir rol üstlenebileceği ileri
sürülmektedir. Özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da, yaşlanan altyapı
nedeniyle oluşan sorunlar dijital teknolojiler için yeni pazarlar ortaya çıkartmaktadır.
GWI tarafından yapılan bir araştırmada, 2021 yılına kadar küresel kontrol ve izleme
çözümleri talebinin 30,1 milyar $’a çıkacağı öngörülmektedir.
Gana Water Teknoloji Şefi Richard Appiah Otoo, en iyi ihtimalle hizmet programının
dijital suya geçişini açıklarken, “Dünya teknoloji yönünde ilerliyor ve Gana Water da
geride bırakılamaz” demiştir. Gana Water, geleceğe hazırlanmak ve tüketici
taleplerini daha verimli ve planlı olarak karşılamak için dijital teknolojilere geçişi
kabul eden bir kuruluş olmuştur.
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Uzmanlar dijital teknolojiler tek başına sadece su ve atık su tesisatları için yeni
faydalar yaratmakla kalmayacağını, aynı zamanda yeni su kaynağı oluşturma
(örneğin, hava nemini tutma, suyun yeniden kullanımı / geri dönüşümü, vb.) ve yerel
ölçekte diğer yeni teknolojilerin benimsenmesine olanak sağlayacak bir itici güç
olacağını ileri sürmektedir. Dijital teknolojilerin su artırma alanında
geleneksel
sistemlerin ve yenilikçi yöntemlerin avantajlarını içeren yerel hibrit çözümlerin
uygulanmasını da kolaylaştıracağı düşünülmektedir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi özellikle metropollerde bölgesel hizmet vermek için
daha küçük ölçekli su temini ve arıtma tesisleri uygulamaları aratacaktır. Dijital
teknolojilerle bu tesislerde işletme izleme ve bakım daha kolay ve daha az maliyetli
hala gelecektir. Dijital teknolojiler , merkezi olmayan daha küçük ölçekli su ve
sanitasyon sistemlerin kurulmasını ve bu bölgelerde döngüsel su kullanımına
(circular water use) geçilmesini kolaylaştırabilirler.

Şekil 5. Dijital Su Teknolojisi verisi toplanan kentler
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BÖLÜM 3

3. Dijital Dünyada Yolculuk
“Yeni dijital teknolojilerin fırsatlarını kavrayan ülkeler ve kamu kurumları, ilerlemeyi
hızlandırabilecek ve herkes için sürdürülebilir su ve sanitasyon sağlanması
konusundaki eksikliklerini hızla kapatabilecektir.”
Gümüş Mugisha Uganda Ulusal Su ve Kanalizasyon Şirketi Genel Müdürü

3.1 Kurumların Dijital suya adaptasyon eğrisi
International Water Association (IWA) tarafından su sektöründeki dijitalleşmenin
yaygınlığını belirlemek için, 40 farklı ülkenin su kurumlarıyla görüşmeler yapılmıştır
(Şekil 5).
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Bu çalışma kapsamında oluşturulan ve Şekil 6’da verilen ve Gartner 2017'den
uyarlanan Dijital Su Adaptasyon Eğrisi, kurumların dijital teknolojileri benimseme
sürecini ortaya koymaktadır. Dijital Su Adaptasyon Eğrisi aynı zamanda kurumlar
için dijitalleşme düzeylerini belirlemeleri ve bir sonraki aşamaya geçişleri konusunda
genel bir yol haritası sunmaktadır.
Dijital su adaptasyon eğrisinde dijital gelişim aşamasında olan kurumlar dijital
teknolojinin farkında olan veya bu teknolojileri kullanan kurumlar ile genişler ve son
aşamada tamamen dijital teknolojileri benimsemiş olan çevik, yenilikçi bir iş yapısına
sahip olan hizmetlere geçer.
Bu eğri bir su temini veya atık su arıtma tesisinin çok kısıtlı bir dijital altyapıya sahip
iken sistematik olarak dijital sistemlere ve stratejilere sahip olmaya doğru nasıl
ilerlediğini göstermektedir. Bu araştırma için görüşülen su kurumlarının birçoğunun
dijital su dönüşümü yolculuğuna başlamış oldukları tespit edilmiştir.
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Şekil 6. Kurumların Dijital suya adaptasyon eğrisi (Sarni et al. 2019)
KURUMSAL ÖRNEK 1:
• Su kalitesini izlemek için şebekenin
yerleştirilen

bazı bölümlerine çevrimiçi sensörler

• Su temini alanları için tahminler yapacak bir havza modeli geliştirilen
• Diğer dijital projelerin uygulanması için pilot test aşamasında olan kurumlar.
KURUMSAL ÖRNEK 2:
• Uzaktan izleme için SCADA sistemleri, otomasyon ve yeni teknolojilere sahip,
• Karar vericileri bilgilendirmek için CBS, hidrolik ağ modelleri ve Sanal Zeka
kullanılan,
• Bulut hizmetlerini, dijital faturalandırmayı, birleştirilmiş veri tabanlarını kullanan , bir
müşteri hizmeti uygulaması ve ofisler arası iletişim sistemi geliştirmiş olan
kurumlar.
KURUMSAL ÖRNEK 3:
• İyi kurulmuş dijital teknolojilerle yapısal olarak dijitalleştirilmiş ,
• Dijital teknolojileri kullanarak uygulanabilir veriler toplayan ve karar vermek için
yapay zeka ve veri analitiği araçlarını kullanan,
• Hem çalışma gruplarını hem de dışardaki kurumları desteklemek için hizmet ve
araçlar geliştirilen,
• İş emirlerini yönetmek, gerçek zamanlı izleme yapmak, olayları tespit etmek ve
bunlara yanıt vermek, bu süreçleri optimize etmek, raporlar oluşturmak vb. için dijital
teknolojileri kullanan kurumlar.

3.2 Kurumların deneyimlerinden çıkartılan dersler
Kurumlarda dijital su dönüşümü başlamış olsa bile yine de geleneksel yöntemlerden
ve altyapıdan uzaklaşmak sistemli bir çaba gerektirmektedir. IWA’nın çalışmasında
görüşme yapılan kurumlardan elde edilen verilere dayanarak, dijital yolculuğu
adaptasyon eğrisi boyunca hızlandırmak için altı adet eylem belirlenmiştir:
1.Dijitale geçiş kararını kurumun yönetim kurulu düzeyinde oluşturun
Dijital teknolojilere geçişte programında yönetim kurulunun desteğine ve liderliğine
sahip olmak, dijital teknolojilerin uygulanmasında kritik role sahip bir adımdır.
Kurumların dijital dönüşümü, işletme anlayışında ve stratejide kurum çapında
değişiklikler gerektirir. Bu nedenle yönetimin ilgi ve desteği bir kurumun dijital su
yolculuğuna çıkması için anahtar önem taşır.
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Yönetim kurulunun yenilik ve dijital çözümler için şirket genelinde hedefi belirleyip
desteklediği Las Vegas Valley Water District'ten, David Johnson, dijital sürece geçişi
şöyle anlatıyor.
“Bir kamu kurumu olarak, yönetim kurulumuzun dijital teknolojik
hedefleri
benimsemesi çok önemli idi. Onların güçlü liderliğiyle dijital su yolculuğumuz boyunca
engellerin önemli ölçüde azaldığını gördük .Kurum yöneticileri olarak, üst yönetimin
dijital teknolojilerin risklerini ve faydalarını anlaması ve
dijital altyapının
benimsenmesinde öncülük etmesi gerektiğini deneyimlemiş olduk.”
2.Bütünsel bir dijital yol haritası oluşturun:
Bir kurumun dijital su yolculuğuna başlarken, hem dijitalleşme için detaylı bir yol
haritasına hem de yapılacak işlerle ilgili bir stratejiye sahip olması gerekir. National
Water and Sewerage Corporation'ın Genel Müdürü Silver Mugisha, “en büyük
başarılarının, sürekli müşteri memnuniyeti yaratma çabasıyla, teknolojik yenilikleri iş
süreçlerimize nasıl entegre etmemiz gerektiğini düşünmek olduğunu” açıkladı. DC
Water'dan Biju George'a göre, “Dijital strateji kurumsal bir strateji olmak zorunda.
Orada oturmak ve bunun uygulanmasına izin vermek yeterli değil, bunun için plan
yapmak zorundasınız. Çalışanlarınızı buna yönelik olarak eğitmelisiniz, her süreçte
gelişmeleri yeniden gözden geçirmelisiniz. Sistemlerinizi, etkili kararlar vermeniz için
çeşitliliği doğru temsil eden yeterli veri sağlayacak şekilde tasarlamanız gerekir. ”

İşletmenin merkezinde dijital strateji
Su kurumları yöneticileri dijital suya geçişin iş stratejilerine uyumlu ve faydalı
olduğunda daha kolay benimsendiğini belirtiyorlar. Örneğin, Dan Naidoo (Umengi
Water) dijitalleşmenin katalizörünün “genişleyen bir müşteri tabanına hizmet vermek
için merkezi sistemlerden merkezi olmayan sistemlere geçilmesi” olduğunu
belirtmiştir.

3.Kurumda bir inovasyon kültürü oluşturun:
Su ve atıksu fayda zincirinde yeni teknolojiler ve dijital çözümler geliştirilmektedir. Bu
teknolojileri değerlendirmeye ve keşfetmeye başlamak için yeni teknolojiler için
kurumsal bir merak olmalıdır.
Dijital çözümler sürekli gelişmektedir. Bu dijital çözümleri keşfetmek ve benimsemek
kurumlarda yenilikçi bir kültürün oluşmasına da imkan sağlar.
Yapılan planlamaya göre dijital çözümler uygulandıktan sonra, kurumlar bir sonraki
dijital dönüşüme başlamaya hazır olacak ve böylece sürekli dijital olgunlaşma
döngüsü yaratılacaktır.
4.Hızlı düşünce için pilot projelerden faydalanın:
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Pilot projeler, dijital alanda yeni teknolojileri keşfetmenin ortamını sunar ve büyük
ölçekli bir uygulamaya başlamadan önce bu uygulamaların işletme üzerindeki fiziksel
ve finansal etkilerini daha bütüncül bir şekilde ortaya koyar . Rand Water-Güney
Afrika Bilimsel Hizmetler Genel Müdürü Dr. Hamanth Kasan'ın belirttiği gibi, pilot
projeler sırasında ilk testlerde elde edilen başarılı çalışmalar, Kurumsal Dijital Su
Eğrisinin yukarı yönlü ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.
5.Veri kullanımını optimize etmek için bir altyapı geliştirin:
Dijital çözümler aracılığıyla toplanan veriler, onlardan değer elde edilebildiği ölçüde
faydalıdır. İşletmede gerekli veri kümelerinin finans, mühendislik ve iş süreçlerini
optimize etmek amacıyla kullanılmak üzere bir veri havuzu geliştirmek, kurumsal
altyapıyı etkili bir şekilde dijitalleştirmede önemli bir adımdır.
6.Uzmanlarla işbirliği yapın:
İster büyük ister küçük bir hizmet kuruluşu olun, yerleşik veya gelişmeye çalışan bir
kurum olun veya gelişmiş veya gelişmekte olan bir ülkede olun, dijital yolculuğa
çıkan herkesin bu yolculuklarında sizinle aynı zorluklarla karşılaştığını söyleyebiliriz.
Özetle, dijital su işletmelerinin yeni dönemi şimdiden evrim geçirmektedir. Dijital
yolculuğa yönelik sağlam yol haritaları geliştirmek için diğer kurumlardan ve çevre
ekosisteminden yenilikleri öğrenmeye açık olmak hızlı adaptasyon için önem
taşımaktadır.
3.3 Kurum kültürünüzde dijital yapı
Dijital teknolojiler ile etkili bir şekilde çalışmak için bu teknolojilerin su ve atık su
tesislerinin omurgasına dahil edilmeleri gereklidir. Dijital teknolojiler fiziksel altyapıdan
hizmet anlayışına, veri yönetimine ve müşteri ilişkilerine kadar, bir kurumun tüm
kurumsal yapısı ile bütünleşmelidir. Dijital yolculuğa çıkmış kurumların yöneticileriyle
yaptığımız görüşmeler, dijital teknolojinin 'Kurumsal DNA'ya' dönüştürmek için üç
temel mekanizma olduğunu ortaya çıkartmıştır.
İlk olarak, bir kuruluşun yönetim ekibinden gelen liderlik, hem dijital teknolojinin
temelini geliştirmek hem de Dijital Kurum Eğrisi boyunca bir organizasyonu ilerletmek
için esastır. Yöneticiler hizmet için öngördükleri yönü , dijital teknolojilerin bu vizyona
nasıl uyum ve katkı sağlayabileceğini ve bu vizyonu nasıl geliştirebileceğini
tartışmalıdır. Dijital döneme geçiş için atılması gereken kritik adımlar önceliklerin
belirlenmesi, stratejilerin ana hatlarının çizilmesi, yol haritalarının geliştirilmesi ve
özellikle dijitalleşmeye fon tahsisi olarak olarak ortaya çıkmaktadır.
İkinci olarak, bir Dijitalleşme Süreci Başkanı seçimi, dijital teknolojilerin üst
yönetimin gündeminde
bir öncelik olarak kalmasını sağlayabilir ve dijital
benimsenme sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.
Bununla birlikte dijital projeler, bu bireyin yürütme ekibindeki rolü veya üst yönetim
içindeki ağırlığı ne olursa olsun, yine de kurumsal yapı içinden gelecek başka
motivasyonlara da ihtiyaç duyabilir.
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“Su ve atık su işlerinde uyum odaklı, kamu güvenliği odaklı ve halk sağlığı
odaklısınız. Yani yaptığınız herbir işin test edildiğinden ve sağlıklı olarak
çalışacağından kesinlikle emin olmak istersiniz.
”
Biju George DC Water, ABD Genel Müdür Yardımcısı

Üçüncüsü, dijital projeler kurumsal altyapıdan başlayıp kendi içinde gelişerek tepeye
doğru bir yol izlerler.Kurumlarda zamanla, dijital sistemlerin ve araçların kullanımları
yaygınlaşıp getirileri arttıkça daha fazla dijital yatırımın yapılmasının önü
açılmaktadır.
Kamu kurumlarının dijital teknolojileri büyük ölçekte uygulamadan önce,
kullanımlarını ve işletme üzerindeki etkilerini anlamak için pilot projeler yaparak iyice
araştırmaları önemlidir. Elde edilen deneyimler, dijital teknolojilerin suyun ve atık su
hizmetlerinin DNA'sının ayrılmaz bir parçası olduğunda, su konusundaki kompleks
problemlerin çözümünün çok daha kolaylaşacağını ortaya koymaktadır.
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BÖLÜM 4

4.Dijital Suya Geçişi Hızlandırma
“Tarih boyunca su sektörünü dönüştüren birkaç teknolojiye tanık olduk ve dijital
dönüşümdeki yenilik dalgaları da bunlardan farklı değil.”
Biju George DC Water, ABD Genel Müdür Yardımcısı

Dijital çözümlerin benimsenmesi sorunlu bir yolculuk olsa da, su hizmetleri sektörü
gibi stratejik bir alan için gözardı edilemeyecek imkanlar sunmaktadır.
4.1 Dijital teknolojinin benimsenmesinin önündeki zorluklar
Dijital su yolculuğu, planlanan uygulamaların yavaşlamasına neden olan ve
potansiyel dönüştürücü bir çözümün pilot olarak uygulanmasını bile kısıtlayan birçok
engeli olan bir yolculuktur.Su sektörünün bu alandaki ilerlemesini hızlandırmak için
yasal , teknolojik ve organizasyonel zorluklarun aşılması gerekecektir.

39

Sistemlerin entegrasyonu ve birlikte çalışabilirlikleri
Bölüm 1'de görüldüğü gibi, su ve atık su hizmetleri, çok sayıda veri girişi olan
karmaşık yapılardır. Bu veri girişleri ve elektromekanik ekipmanlar arasında sistem
entegrasyonu ve birlikte çalışabilirlik konusunda artan sorunlar yaşanmaktadır. Bu
sistemlerin entegrasyonunu için çözümler olmasına rağmen standart uygulamalar
dijital çözümlerin uyarlanmasını zora sokmaktadır.
İnsan kaynaklarının etkisi
Dijital çözümlerin başarısı genellikle teknolojinin doğal bir işlevselliği olarak değil, bu
çözümü kullanan kişilere ve süreçlere bağlı olarak oluşur. Dijital teknolojilerin
benimsenmesi, işgücü geçişi ve değişim yönetimi bağlantılı olarak insan kaynakları
ile ilgili endişeleri gündeme getirebilir. Yine de Bölüm 2'de belirtildiği gibi, dijital
çözümler işgücü geliştirme fırsatlarını ve bölümler arası işbirliğini artırarak işgücü için
yeni imkanlar yaratabilir.
Net bir değer önermesi olmayan finansman çözümleri
Sınırlı bütçelerle, tipik bir bakım faaliyetine yönelik bütçeyi kullanmak ile toplam varlık
yönetiminde uzun vadeli verimlilik sağlayabilecek dijital bir çözümü uygulamak
arasındaki karar genellikle zor bir karar olabilir.Bunun için teknoloji çözümü
sağlayıcılarının, dijital çözümlerin yarattığı toplam değerin net bir tanımını sunması
gerekir. Su endüstrisi de bunun için daha az tanımlanmış değer kaynaklarını nasıl
hesaba kattıklarına dair ek vaka çalışmaları ve kanıtlar sağlamalıdır.
Siber Güvenlik
Siber güvenlik ve müşteri verilerinin korunması, dijital çözümler kullanılırken dikkat
edilmesi gereken en önemli hususlardır. Bugüne kadar müşteri verilerinin gizliliğinin
sağlanması konusundaki bu engel yeni teknolojiler (örn. Siber güvenlik sistemleri)
tarafından ele alınarak çözülmeye çalışılmıştır. Bu engeller zaman zaman aşılmaz
gibi görünse de bu zorlukların üstesinden gelen çok sayıda örnek kurum
bulunmaktadır.
4.2 Dijital adaptasyon için hızlanma
Önceki bölümde görüldüğü gibi, birçok kurum dijital çözümleri uygulayarak bu
yolculuğa başlamış bulunmaktadır. Bu durum her bir kurumun özgün koşullarına
bağlı olarak
bu çözümleri geliştirme becerilerinin birer
sonucu olarak
değerlendirilebilir.
Su’da dijitale geçiş için düzenlemeler ve kamu politikası
Dünyada, iklim değişikliğinin oluşturduğu su sorunlarına çözüm olarak yeni su
politikaları ve uygulamaları ortaya çıkmaktadır. Örneğin, uzun vadeli su kullanım
stratejilerinin geliştirilmesini zorunlu kılan Kaliforniya Sürdürülebilir Yeraltı Suyu
Yönetimi Yasası, gerçek zamanlı su kullanımını ölçmek için uygun maliyetli dijital
teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını
teşvik etmektedir.Bu tür yasal
değişiklikler, su sorunu olan bölgelerdeki kamu kurumlarını , talebi karşılamaya
devam ederken suyu en verimli şekilde yönetmek için yenilikçi teknolojilere ve iş
modellerine yönelmeye zorlayacaktır.
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Başka bir örnek ;Birleşik Krallık'ta, Su Hizmetleri Düzenleme Kurumu (OFWAT) su
şirketlerinin müşterilerine, kurumla bağlantı kurabilmesi için üçü dijital en az beş
alternatif sunmasını zorunlu kılmıştır. Benzer bir OFWAT programı, müşterileri
yüksek düzeyde memnuniyet bildiren şirketleri ödüllendirmekte ve düşük performans
gösterdiği düşünülenleri cezalandırmakta kullanılmaktadır, böylece süreç
otomasyonunu ve su ve atık su hizmetlerini iyileştirmek için dijital teknolojilerin
kullanımını teşvik etmektedir.
Eski sistemler için veri yapılandırma çözümleri
Su hizmetleri, farklı kaynaklardan gelen hem tasnif edilmiş hem de dağınık çok
büyük hacimli verilerle ilgilenmektedir. Çoğu kurum, eski sistemlerden verilere
erişmenin hala zor olduğunu bildirmektedir. Büyük veri kullanımını en üst düzeye
çıkarmanın yolu , ihtiyaç duyulduğunda doğru verilere erişmektir. Bu nedenle
programlı olarak veri almayı sağlayan uygulama programı arayüzü (API)
kullanımında bir artış vardır.
Dijitale doğru demografik değişim
Özellikle gelişmiş ülkelerde
elektrik ve su aboneleri dijital yeniliklerin ürün ve
hizmetlere yansımasını talep etmektedir. Bu nesil değişikliğini , yakasız iş gücünün
ortaya çıkmasıyla birleştirince, artık dijital su hizmetine geçişin giderek kaçınılmaz
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Dijital yolculuğu tetikleyen koşullar
Bir kamu hizmetinin şartlarındaki değişiklikler, dijital bir çözümün benimsenmesini
tetikleyen bir katalizör olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, su kullanıcılarının artan
talebi, işgücü sıkıntısı ile birleştiğinde bazı kurumlarda dijitalleşmeyi öne çıkartırken ,
metropol alanlardan daha uzak bölgelere doğru genişleme kararı ise bazı kurumlarda
süreç optimizasyonunu gündeme taşımıştır.
Su kurumlarından birçoğu için dijital bir yolculuğun başlangıcını müşteri
memnuniyetini arttırma ihtiyacı tetiklerken, diğerlerinde ise bu durum endüstriyel
rekabet ve dijital çağda geride kalma korkusu tarafından yönlendirilmiştir.
Dünya çapında su ve atık su hizmetlerine yeterli miktarda ve sürekli erişimin
sağlanması talebi artmaktadır. Su hizmetlerinin esnekliğini koruması ve artan nüfusa,
kentleşmeye ve iklim değişikliğine uyum sağlama becerisini geliştirmesi bir zorunluluk
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da kendi başına dijital suya doğru değişim için bir
katalizör işlevi görmektedir.

41

BÖLÜM 5

5. Sonuçlar ve Değerlendirme
“Herhangi bir şüpheniz varsa, deneyin. Önce küçük deneyin. Bu dijital su
yolculuğunun sadece başlangıcıdır. Siz dijital teknolojileri benimsemiyorsanız
onu sizin yerinize bir başkası mutlaka yapacaktır. ”
Claire Falzone-Allard NovaVeolia, Fransa CEO'su
Teknolojik gelişmeler,dijital çağda yaşadığımıza dair hiçbir kuşkuya yer bırakmayan
bir hızla ilerlemektedir. Dijital teknolojiler günümüzde iletişim, ulaşım, eğlence, eğitim,
imalat ve sağlık gibi sektörleri dönüştüren günlük yaşamlarımıza yerleştirilmiştir.
Su ve atık su tesisleri, artan talep, su kıtlığı, su kalitesi ve su güvenliğinden, yaşlanan
ve yetersiz altyapıdan, güncel kamu politikalarından ve iklim değişikliğinden dolayı
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artan yeni risklerle karşı karşıya kaldığından bu dönüşüm kaçınılmazdır. Gelişmiş,
daha güvenilir, verimli ve uygun maliyetli su ve atık su hizmetleri sağlamak için dijital
teknolojilere geçiş gün geçtikçe daha gerekli hale gelecektir.
Bu dijital teknolojilere geçiş başlangıçta kurumlar tarafından sıkıntılı bir süreç olarak
görülse de uygulamalarından elde edilecek olan faydalar nedeniyle bu uygulamalar
artarak sürmektedir.
Su Hizmetleri yönetimi günümüzde dijitalleşmeye geçiş ile klasik yönetim modeli
arasında önemli bir seçim ile karşı karşıyadır. Bu kararın su yönetimleri tarafından
en doğru zamanda alınması ve kesintisiz uygulanması artan sorunların birçoğunun
en optimum yöntemlerle çözülebilmesi imkanı sağlayacaktır.
5.1 Dijital teknolojilere geçiş için yol haritası
Dijital teknolojiler üstel teknoloji olarak kabul edilir. Üstel teknolojiler (örneğin, katkı
maddesi üretimi, alternatif enerji sistemleri ve biyoteknoloji), sağladığı avantajlarda ve
azalan maliyetlerde çarpıcı bir artışa neden olur.
Dijital teknolojik gelişmeler devam ettikçe, su ve sanitasyon hizmetlerinin daha
verimli hizmetler sağlamak için dijital teknolojilere doğru yumuşak bir geçişe ihtiyacı
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun için kamu kurumlarının öncelikle su yönetimi
alanında dijital teknolojilerin faydalarını değerlendirmeye alması uygun olacaktır.
Daha sonra, bir dijitalleşme stratejisi ve yol haritası geliştirerek yola devam edilebilir.
Bu yola çıkıldığında üst yönetimin desteğini erkenden almak, bir dijital teknoloji ekibi
oluşturmak dijital projelerin geliştirilmesinde kritik öneme sahiptir. Bu dönemde
kurumlar dijital teknolojilerin ürettiği toplu verilerle çalışmak için veri merkezlerinin
oluşturulmasına da ihtiyaç duyarlar
Kurumlar bu sürece başladıktan sonra projeler uygulandıkça, yeni zorluklar ortaya
çıktıkça ve yeni teknolojiler geliştikçe mevcut dijital altyapılarını daha da geliştirerek
bu süreci toplumsal faydaya dönüştürebilecektir.
5.2. Su endüstrisinin dijital yolculuktaki rolü
Su ve atık su hizmetlerine dahil olan paydaşların dijital ekosistemi, endüstriler,
akademik kurumlar, teknoloji sağlayıcılar ve diğer kamu ve özel sektör kurum ve
kuruluşlarına doğru yayılmış olup gelişmesini sürdürmektedir. Su ve atık su
sektörünün dijital teknolojilere dönüşüm sürecinde tüketicilerin hizmet ve maliyet
açısından zarar görmeyeceği programın izlenmesi gereklidir.
Su kaynaklarımızı gelecek nesiller için güvence altına almak ve buna uygun bir
şekilde toplumsal ve gerçekçi politikalarla yönetmek sorumluluğu su yönetimleri
tarafından üstlenilmiştir. Su yönetimleri karşılaşabileceği zorluklar ne olursa olsun,
müşterilerine su ve sanitasyon hizmetlerinde güvenilir, kaliteli ve uygun bedelli
erişim sağlamak zorundadır.
Su ve çevre sağlığı hizmeti veren kurumlar, insan sağlığı ve toplumun refahı için çok
kritik olan ve temel insan haklarını da kapsayan görevler yaparlar. Kamu kurumları ,
toplumun bu yaşamsal taleplerini sürdürülebilir bir şekilde karşılamak için en uygun
teknolojileri ve çözümleri araştırmalıdır.
43

COVID-19 virüsü salgınından sonra su ve atıksu hizmetlerinin toplumsal fayda ve
doğal çevre dikkate alınarak verilmesine yönelik hassasiyetler artacaktır. Bu
hizmetlerden tüm canlıların ve sosyal kesimlerin asgari düzeyde faydalanmasının
dünyanın sağlığını korumak için önemi ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Bu çok stratejik ve küresel hedeflere ulaşmada DİJİTAL SU’yun , gelişmiş teknoloji
ve dijital çözümlerin önemi açıktır. Ancak bunun doğal çevre ve tüm toplumsal
kesimler için faydalar oluşturması bu değişimin yönetimi konusunda hazır ve etkili
olan güçlere bağlı olarak değişecektir.
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BÖLÜM 6

6.BAZI KENTLERDEKİ YENİLİKÇİ DİJİTAL SU TEKNOLOJİLERİ
Bu çözümler arttırılmış gerçeklik, mobil teknoloji, bulut bilişim, sensörler, gerçek
zamanlı izleme, yapay zeka, tahmine dayalı analitik, modelleme ve açık kaynaklı
yazılım gibi tüm yenilikçi dijital teknolojileri kapsar.
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•

BERLİN

Berlin’de kentsel su temini aşağıdaki baskılar nedeniyle büyük zorluklar yaşamaya
başlamıştır.
• İçme suyu temini
• Yağmur suyu ve arıtılmış atık su deşarjları
• Kombine kanalizasyon taşması (STK)
• Rekreasyonel amaçlı su temini
Bu nedenle Berlin'de su yönetimi:
• Kanalizasyon ve içme suyu altyapısının performansını artırmak
• Kentsel su yönetimine halkın katılımını teşvik etmek
• Kanalizasyon şebekesinin çevresel etkilerini azaltmak gibi amaçlarla dijital
teknolojiden faydalanmaya başlamıştır.
Buradaki çalışmalar esas olarak , kaçak su bağlantılarına, birleşik kanalizasyon
sisteminde yaşanan taşmalara ve su kuyularının bakım ve planlamasının optimize
edilmesine odaklanmıştır.
DİJİTAL ÇÖZÜMLER
Berlin'de aşağıdaki dijital çözümlere başvurulmuştur.
• İçme suyu kuyularının işleyişinin veri toplanmasını, paylaşılmasını ve
görselleştirilmesini desteklemek için yenilikçi bir uygulama
• Kaçak su bağlantı noktalarını izlemek için dijital bir çözüm
• Nehirde gerçek zamanlı yerinde bakteriyel ölçümler yapmak ve kanalizasyon
sisteminde Kombine Kanalizasyonun Taşmasını (CSO) izlemek için yeni nesil
sensörlerin yerleştirilmesi
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•

Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi kullanarak içmesuyu kalitesinin mükemmel
olduğunu kanıtlamak, şişelenmiş su yerine musluk suyu tüketimini teşvik
etmek ve altyapı sorunlarını çözmek için gerekli yatırımların yapılmasına
vatandaşların desteğini sağlamak
için yeni iletişim kurma teknolojileri
uygulamaları

Berlin’in içme ve kullanma suyunun büyük bölümü yeraltısuyundan karşılanmaktadır.
Berlin’de çok sayıda kaçak bağlantıların bulunduğu
bir havzanın bir kısmını
tanımlamak için etkin nokta tarama yöntemi kullanılmıştır.Bu çözümler Berlin’de
yaklaşık 650 yeraltı suyu kuyusunda uygulanmıştır.
Arttırılmış Gerçeklik (AR)5 mobil uygulaması ile Berlin bölgesinin 3D jeolojik modeli
yeraltı suyu akışı ve kalite simülasyonları yapılmıştır.

Bu dijital çözümler kurumlar ve su kullanıcıları arasında yeni bir iletişim kanalı sağlar.
Simülasyonlar kurumun su kullanıcısı ile etkileşime girmesine ve onların içme suyu
kaynakları hakkındaki algısını yeniden değerlendirmesine imkan tanır. Jeolojik
Arttırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin, bilgisayar tarafından üretilen;
ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen fiziksel görünümüdür.
Bu kavram kısaca gerçekliğin bilgisayar tarafından değiştirilmesi ve artırılmasını ifade etmektedir.
.
5
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yapının ve yeraltı suyunun görselleştirilmesi içme suyu kaynağı ve su döngüsünün
“gizli kısmı” ile kullanıcının görsel bağlantısını kurarak farkındalık yaratılmasına daha
fazla katkıda bulunur

Bu dijital çözüm için ekipmanlar
Berlin'de seçilen içme suyu kuyularında
konuşlandırılmış ve Google Play Store, Apple App Store aracılığıyla genel kullanıma
açılmıştır. Bu dijital uygulama,
içme suyu kalitesinin mükemmel olduğunu
vurgulamak, şişelenmiş suya karşı musluk suyu tüketimini teşvik etmek ve
vatandaşların altyapı sorunlarını çözmek için onları bilgilendirmek gibi konularda
halkla iletişim kurmak için kullanılmıştır.
Yeraltısuyu yönetimindeki dijital çözüm, içme suyu kuyusu işletimi ve bakımı için veri
temini ve toplanmasını kolaylaştıran mobil cihazlarda çalışan bir yazılım
uygulamasıdır. Bu çözüm, mevcut tüm kuyuları ve tesisin su temini kapasitesini göz
önünde bulundurarak, işletme ve bakım programlarının hizmeti kesintiye uğratmadan
uygulanmasına imkan tanımaktadır.

2.PARİS
2024 yılında Paris’te düzenlenecek Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde
Seine Nehri'nde yüzme suyu kalitesini artırmak için dijital çözüm uygulamalarına
başvurulacaktır. Bu kapsamda “SIAAP 2030” kapsamında kanalizasyon şebekesinin
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yönetimini geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Burada kontaminasyon riskini tahmin
etmek için yenilikçi sensörler kullanılması ve aşağıdaki dijital çözümlerinuygulanması
planlanmıştır.
•
•
•

Yüzme suyu kalitesi tahminine dayanan erken uyarı sistemi
Gerçek zamanlı yerinde bakteri izleme için yenilikçi bir teknoloji
Kilit paydaşları ve vatandaşları bilgilendirmek için mobil uygulama

3.KOPENHAG

Kopenhag'daki atık su arıtma işlerini ile 1.1 milyon müşteriye içme suyu, bölgesel
ısıtma ve atık su yönetimi hizmeti sağlayan iki ayrı şirket bulunmaktadır. Bu iki
şirketin veri yönetim sistemleri arasında birlikte çalışabilme
eksikliği
mevcuttur.Bunun yanısıra Kopenhag’ın su yönetiminin önünde selleri ve bunların
çevresel etkilerini azaltmak, atıksu arıtma tesisinin biyolojik arıtma kapasitesini
artırmak, böylece kanalizasyon şebekesi ile atık su arıtma tesisi arasındaki akış
tahmini ve gerçek zamanlı kontrol yaparak çevresel etkileri ve selleri azaltmak gibi
hedefler bulunmaktadır.
Bun hedefler için Kopenhag'da 48 saatlik kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi akış
tahmini için bir model geliştirilecek ve bunun karar destek sistemlerine entegrasyonu
yapılacaktır.

4.MİLAN
CAP Şirketi , Milano'nun merkez bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hizmet veren
60 adet atık su arıtma tesisini yönetmektedir. Bu atıksu arıtma tesisleri genellikle
tarım alanlarında bulunmaktadır. Milano'nun merkezi bölgesindeki (San Rocco ve
Nosedo) çok büyük iki atık su arıtma tesisinin atık suyu yeniden kullanım
standartlarına uygun olarak arıtırken, Peschiera ve diğer atık su arıtma tesislerinden
arıtılan suyun sulama amacıyla yeniden kullanım standardına ulaşması için
yenilenmeleri gerekli görülmüştür.

Milan kentinde dijital teknolojilerin yardımıyla, arıtılmış atıksuyun tarımsal su
kullanımında güvenilir olarak kullanılmasını sağlamak ve su-gıda-enerji bağlantısının
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yönetimini geliştirmek için çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Milano'da
aşağıdaki dijital çözümlerin uygulanmasına karar verilmiştir.
•

•
•

Suyun kısıtlı olduğu dönemlerde bu durumun
toprak-bitki-atmosfer
sistemindeki etkilerini izlemek için insansız bir hava aracı (İHA) ile gözlemler
yapılması ve veri toplanması
Mikrobiyal ve toksik kontaminasyonu önlemek için erken uyarı sistemi
kurulması
Kentsel veri paylaşımını ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek için bir WebGIS
çözümünün geliştirilmesi

Bu platform, arıtılmış atıksu ile yapılacak tarımsal sulama talebini yönetmek için web
tabanlı bir uygulamadır. Sulama ihtiyacının uzaktan algılanan veriler kullanılarak
değerlendirilmesine ve kullanılacak arıtılmış atık
suyun miktar ve kalitesinin
belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
Bu teknoloji ile arıtılmış atıksu tesisi yöneticileri tarımsal su ihtiyacı hakkında
bilgilendirilecek , çiftçilerede olası arıtılmış atık su temini hakkında anlık bilgi
aktarılacaktır.

ARITILMIŞ ATIK SUYUN KENTSEL TARIM UYGULAMALARINDA KULLANIMI
Dünyada hassas tarım uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır Dijital çözümler,
insansız operasyonlar, otonom karar sistemleri ve yapay zeka hassas tarımda,
Değişken Seviyeli Arıtma (VRT) uygulamasına , su ve gübrelerin ürün alanları için
otomatik olarak tahsis edilmesine odaklanmaktadır. Bu teknoloji çiftçilere gübre ve
su seviyelerini ve dağılımını optimize ederek verimlerini artırmalarına da yardımcı
olmaktadır.
Atık suyun arıtılarak yeniden kullanıldığı hassas tarım uygulamaları, sahadan
sulama ihtiyaçlarını belirten bilgilerin elde edilmesinin yanı sıra, bu talebin istenilen
kalitede atık su arıtma tesisinden elde edilebilirlik durumunun da su yönetimine
bildirmektedir. Bu teknoloji ,uzaktan algılanan verileri ve arıtılmış atık sudan
kaynaklanan kontaminasyon risklerini değerlendirerek sulama ihtiyacını karşılamak
için çözümler geliştirilmektedir. Bu çözümler ,tarımsal sulama ihtiyacı ve arıtılmış su
verilerini tespit edip su sağlayıcı ile çiftçiler arasında bir iletişim kanalı oluşturarak su
talebinin karşılanmasına yardımcı olmaktadır.
Yenilikçi teknolojiler, Atıksu Arıtma Tesislerinin su kapasitesi ve
alanlarından gelen su talebinin entegrasyonu ile bu iki sektörün
entegrasyonunu mümkün kılacaktır.
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ve tarım
sinerjik bir

Lombardiya Padana Ovası Sulaması
Bu dijital çözüm, Milan Metropolitan City'nin güneyindeki Lombardiya Padana Ovası
ve Peschiera Borromeo Atıksu Arıtma Tesisi arasında test edilmektedir. Bu bölgede
ağırlıklı olarak yem bitkileri (özellikle mısır) yetiştirilmekte ve bu ürün geleneksel
teknikler kullanılarak sulanmaktadır. Sulama yöntemi verimsiz olup suyun yarısı
bitkilere ulaşmadan kaybolmaktadır.
5. TRABZON
Ülkemizde de dijital su uygulamaları bazı büyükşehir belediyelerinde başladı .
Trabzon'un içme suyu ve kanalizasyon altyapısında .şehrin tüm altyapı bilgileri
bundan böyle dijital ortama aktarılacak.

Trabzon İçme suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşa
daha etkili ve hızlı hizmet sunmak amacıyla kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Şube Müdürlüğü ile şehrin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını dijital ortama
aktarıyor. Hazırlanan veri tabanı ve oluşturulan standart model sayesinde tüm içme
suyu hatları, kanalizasyon hatları, su depoları, abone noktaları, arıtma tesisleri, terfi
merkezleri, binalar, vanalar ve diğer donatılar sayısal ve sözel bilgileriyle sisteme
aktarılıyor.
Tüm bilgiler tek merkezde toplanacak
Bundan sonra kurumun diğer birimlerinden gelen işletme planları da sisteme
aktarılacaktır. Ayrıca işletme planı olmayan yerler için arazi çalışmaları yapılmaktadır.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden il, ilçe, mahalle, bina numarataj bilgileri, AKSA
Doğalgaz ve Çoruh EDAŞ Trabzon İl Müdürlüğü’nden CBS verileri temin edilerek
sisteme dahil edildi. Güncel ve dinamik olarak veri alışverişi sağlayacak olan sistem,
ulusal ve uluslararası çalışma ve uygulamalar takip edilerek sürekli iyileştirme içinde
olacak.
Kurum bünyesindeki tüm altyapı, üstyapı ve abone bilgilerinin hem konumsal hem
sözel bilgileriyle dijital ortamda saklanması ve yönetilmesini sağlayacaklarını belirten
TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, sistemin yöneticilere, personel ve saha
çalışanlarına web ve mobil uygulaması olarak sunacaklarını ifade etti. CBS’nin hem
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TİSKİ için hem de vatandaşlar adına büyük bir kolaylık olacağını belirten Tekataş,
“Yeraltında neyimiz var neyimiz yok artık bilinecek. Sadece içme suyu, yağmur ve
kanalizasyon hatlarını değil tüm fiber optik, elektrik doğalgaz vb. hatlarını da bu
sayede bileceğiz. Yaramızın nerede olduğunu bileceğiz ki tedaviyi de düzgün
yapalım. Bugüne kadar neyin nerede olduğu bilinmediğinden birbirimizin borularını,
hatlarını patlatıp durmuşuz. Bu tür vakalar artık yaşanmayacak” diye konuştu.
Tüm süreçler takip edilebilecek
CBS’nin bir atılım olduğunun altını çizen TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, “Lokasyon
tabanlı abone bilgileri, iş emri bilgileri, endeks okuma planları, ekiplerin anlık
koordinatları, iş emri sonuçlandırma ve endeks okuma koordinatları, içme suyu / atık
su şebeke planları, şebeke sistemindeki komponentlerin ilişkileri, coğrafi / tematik
raporlama yapılabilecek. Sistem sayesinde başka altyapı sistemleriyle uyumlu bir
şekilde saha çalışmaları yürütülebilecektir” ifadelerini kullandı.13 Kasım 2019

6.İSTANBUL

Diğer bazı büyükşehirlerimiz gibi İstanbul’da da dijital teknoloji ve dijital su
uygulamaları artıyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), su ve
doğalgaz sayaçlarının okunmasında virüs salgınıyla yaşanan sorunları aşmak için
uzaktan sayaç okuma altyapısı kurma kararı aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
COVID-19 salgını ile birlikte ortaya çıkan fiziksel sayaç okumalarında yaşanan
sorunları aşmak için akıllı sayaç uygulamasını gündemine aldığını açıkladı.
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things, [IoT]) uygulamalarının, son on yılda tüm
dünyada büyük hızla yayılmasıyla birlikte, verilerin uzak mesafeye güvenilir ve düşük
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güç tüketimiyle aktarılması önemli bir ihtiyaç haline geldi. Son dönemde ise bu
ihtiyaca cevap verebilecek haberleşme teknolojilerinde önemli gelişmeler
yaşanmakta olup bunların başında LoRaWAN, Sigfox, NB-IOT gibi, kablosuz
haberleşme teknolojileri geliyor.
Akıllı Şehir’leri oluşturan verilerin birbiri ile iletişimini kurması için etkin özellikleri ile
tercih edilen LoRaWAN (Uzun Menzilli Geniş Alan Ağı) haberleşme sistemi
sayesinde akıllı aydınlatma, sulama, park yönetimi, su, enerji ve doğalgaz sayaç
okuma/açma-kapama işlemleri gibi birçok alanda hizmet verilebiliyor olacak.
Hizmet uygulama alanlarının başında olan akıllı sayaç sistemleri sayesinde, mekanik
sayaç okuma ve faturalandırma sistemi ortadan kaldırılırken, hatalı okuma ve buna
bağlı ihtilaflar da sona erdirilecek. Sayaç okuma, açma, kapama gibi işlemler uzaktan
kontrollü bir şekilde yapılacağından saha iş gücü maliyetleri minimize edilerek ülke
ekonomisine katkı sağlanacak. Sistem ayrıca deprem ve benzeri afet durumlarında
gaz vanalarının kapatılması için de kullanılabilecek.(İBB 2020).
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BÖLÜM 7

7.Neden Dijital Akıllı Su Yönetimi ?
IWA( International Water Association ) Başkan Yardımcısı Enrique Cabrera
dijital su yönetiminin geleceği konusundaki sorulara aşağıdaki cevapları
veriyor.(20 Mart2020) (Cabrera E.2020).
Teknoloji su endüstrisini nasıl şekillendiriyor?
Su endüstrisinde üretim ve hizmet alanında birçok şey değişiyor.Bu değişim yakın
gelecekte su hizmetleri yönetimini doğrudan etkileyecektir. Aslında bugünlerde
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yaşanan covid-19 virüs krizinde akıllı hizmetler birçok hizmeti uzaktan
yönetilmesine yardımcı olarak çalışanlarının sağlığını korumakta faydalı oluyor.
Dijitalleşmenin uygulanmasının önündeki potansiyel engeller nelerdir?
Bir kaç tane var. Yönetim
engellerdir. Diğerleri büyük
kuruluşlarla aynı çözümleri
engeller yoksul ülkelerdeki
erişmesini engelleyebilir,

kültürünün değişmesi gerektiğinden bazıları kültürel
engellerdir, çünkü daha küçük kuruluşlar büyük
uygulamakta sorun yaşayacaktır. Son olarak, mali
kamu hizmetlerinin aynı teknolojiye ve çözümlere

Sayısallaşma su hizmetlerinin sağlanmasını demokratikleştirebilir.Bunu seviyeye
göre ayarlama yaparak sağlayabilir. Son olarak, tekil çözümler ve birbirleriyle ilişki
kuramayan teknolojilerden kaçınarak bir sistemin perspektifini aklımızda tutmalıyız.
Bu zorlukların üstesinden gelmek için hangi çözümleri uygulayabiliriz?
Bir beden herkese uymaz ve çözümlerin gelişmekte olan ortamlar ve daha küçük ve
kırsal tesisler için geliştirilmesi ve uyarlanması gerekir. Su profesyonellerinin dijital
dünyaya geçebilmesi için iletişim ve eğitime de ihtiyacımız var. IWA'nın bu boşluğu
daraltan önemli bir rol oynayacağından eminim.
Bu sayısallaştırmayı her ülkede su endüstrisinde uygulayabiliyor muyuz?
Örneğin. geliştirme aşamalarına bağlı olarak uygulama farkları nelerdir?
Evet uygulayabiliriz. Dijitalleşmeyi sadece bireysel ihtiyaçları göz önünde
bulundurması gereken çok güçlü bir araç olarak düşünmemiz gerekiyor. Neyin gerekli
olduğunu anladıktan sonra, çözümler bu ihtiyaçlara göre seçilmelidir.
Teknoloji ve dijitalleşmedeki belirsizlikler nelerdir ve bunların üstesinden nasıl
gelebiliriz?
Yapay Zeka ve Makinenin Öğrenimi konusunda büyük beklentiler var Ancak bu
yolun bizi nereye götüreceğini gördüğümüzü sanmıyorum. Umarım bizi çok ileri
götürür. Ben aynı zamanda, güvenlik ve güvenilirliğin tartışmanın ön saflarında
kalması gereken konular olduğunu düşünüyorum, çünkü dijital araçlara ve
otomasyona daha büyük bir bağımlılık da güvenlik ihlali veya sistem arızasının
olumsuz sonuçlarını artıracaktır. Biz güvenli ve güvenilir sistemler geliştirmeyi
aklımızdan çıkartmamak zorundayız.
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Rapor Hakkında
Yeni su kaynakları geliştirme planlarında, yüzey suyu, yeraltı suyu ve yağmursuyu
potansiyelleri birlikte ele alınacak, atıkların kaynağında ayrılması, geri kazanım uygulamaları
ve döngüsel su kullanımı gibi yenilikçi çözümlere yer verilecektir.Dijital su yönetiminde
aşağıda verilen tasarım kullanım ve kontrol alanlarında benimsenecek akıllı yaklaşımlarla su
yönetimi paradigmasında önemli bir değişim sağlanacaktır.
Akıllı Tasarım : uyarlanabilir 'Merkezi şebekeden bağımsız', esnek yönetim için önemli olan
çeşitlilik ve modülerlik avantajları sağlayan daha küçük ölçekli sistemler;
Akıllı Kullanım: amaca uygun su (farklı kullanımlar için farklı kalitelerdeki su ) , geri
kazanım ve yeniden kullanım (atık sudan gelen su, enerji ve besin maddeleri) kavramlarını
birleştirmek;
Akıllı (Dijital) Kontrol: Akıllı pompaları, vanaları, sensörleri ve aktüatörleri entegre etmeye
ve optimize etmeye yardımcı olan ve her cihazın birbiriyle veya müşterinin akıllı telefonuyla
“konuşmasını” sağlayan ve bulut üzerinden erişilmesi ve paylaşılması için gerçek zamanlı
bilgiler gönderen akıllı bilişim teknolojileri destekli veri odaklı modeller
Raporda özelliklesu ile ilgili konularda BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
ulaşabilmek için yapay zeka ve dijital teknolojilerin sağlayacağı faydalar ele alınmıştır.
Dijital dönüşümün kontrollü ve bilinçli yapılması durumunda yapay zeka uygulamaları su
yönetiminde toplumsal fayda ve doğal çevre hassasiyetlerinin bugünkünden daha fazla
dikkate alınmasına katkı sağlayabilecektir.
Saygılarımızla
Su Politikaları Derneği
Kaynak gösterimi : Yıldız D ve Özgüler H. 2020 “Yapay Zeka ve Su Yönetimi ” Su
Politikaları Derneği.Rapor No: 30. Ankara.4 Temmuz 2020.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Bu raporda su sektöründe yapay zekanın sağlayacağı avantajlar ve suyla ilgili Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri (SKH)'ne ulaşmak için Yapay Zeka (YZ) uygulamaları ele alınarak
incelenmiştir.
Yapay Zeka alanı akıllı ve bağımsız çalışan sistemler kurmayı hedefleyen başarılı bir alandır.
Halen 2 trilyon ABD Doları değerinde olan YZ’nın küresel pazar büyüklüğünün 2030 yılına
kadar küresel ekonomiye 16 trilyon ABD Doları katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir.
YZ'nın, sanayi devrimi gibi geçmiş gelişmelere benzer şekilde, bir sonraki teknolojik ve
ekonomik kalkınma dönemini yönlendirmesi beklenmektedir. Silikon çip dönemi ve akıllı
cihazların ortaya çıkışı teknolojik gelişmenin çok hızlanmasını sağlamıştır.
Stratejik öngörü, bir endüstrinin gelecekteki durumu hakkında günümüz karar alma
süreçlerine rehberlik eder. Bunun için çeşitli araçlar kullanır. BM’nin su ile ilgili
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında
YZ'nın potansiyel etkisini
değerlendirmek için de stratejik öngörü çalışmaları yapılmaktadır.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar aşağıdaki hususları ortaya koymuştur:
•
•

Su sektöründeki yapay zeka destekli yeniliğin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye
200 milyar ABD doları değerinde katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir.
Su sektöründeki yapay zekanın mevcut uygulamaları başlıca aşağıda belirtilen
alanlarda gerçekleşmektedir.;
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Su altyapısının fiziki durumunun tahmini ve bakımı,
Su talebi ve tüketiminin tahmini
Su rezervuarlarının ve barajların sağlık ve çevresel etkilerinin izlenmesi,
Su kalitesinin izlenmesi ve
Su ile ilgili felaketlerin öngörülmesi ve izlenmesi,

Bu uygulamalar, suyla ilgili oldukları bilinen 3, 6, 11 ve 15 no’lu Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerine ulaşılması çabalarına çeşitli düzeylerde katkı sağlamaktadır.
Yapay zeka tabanlı çözümlerin benimsenme hızı, yapay zeka giderek daha erişilebilir hale
geldikçe ve veri analitiği ve akıllı sensörler daha verimli ve uygun fiyatlı hale geldikçe
hızlanmıştır.
Son pazar araştırması, sadece ABD ve Kanada'da 2030 yılına kadar su yönetimi için yapay
zekaya 6,3 milyar dolarlık yatırım öngörüyor. Bunun en önemli nedeni, yapay zeka
optimizasyon araçlarının standartların karşılanmasına yardımcı olurken aynı zamanda
verimliliği artırıyor ve işletme maliyetlerini düşürüyor olmasıdır.
Yapay zeka destekli su kaçağı tespit sistemleri pazarının önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl
yaklaşık % 4,9 büyümesi ve 2019 yılında 500 milyon ABD Dolarından 2024 yılında 660
milyon ABD Doları değerinde olması beklenmektedir.
Derin öğrenme teknolojisi, veri işlemede ve karar vermede kullanmak için kalıplar
oluşturmada insan beyninin çalışmalarını taklit eden bir Yapay Zeka işlevidir. Bu teknolojik
gelişmeler kısa vadeli (günlük) ve uzun vadeli (yıllık) tahminler oluşturabilen yeni nesil su
yönetim sistemleri sağlamıştır.
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Asya ve Güney Amerika'da suyun depolanması ve rezervuarların işletiminin etkilerini daha
doğru bir şekilde tahmin etmek için YZ tabanlı teknikler başarıyla uygulanmaktadır. YZ
ayrıca ulusal ve bölgesel düzeylerde suyla ilgili felaketleri tahmin etmek ve yönetmek için
de kullanılacaktır. Yapay Zeka teknolojilerinin bu felaketlerin çevre ve toplum üzerindeki
etkilerini azaltması beklenmektedir.
Su yönetimindeki diğer uygulamalara göre yapay zeka su kalitesi izlemede çok etkin bir
kullanım alanı bulmaktadır. YZ, göllerde ve akarsularda gerçek zamanlı olarak su kalitesini
izlemek için kullanılır. Su kalitesinin izlenmesinde yapay zeka uygulamalarının kullanımı,
düşük maliyetli, taşınabilir duruma geldikçe hanelerde, restoranlarda ve çeşitli halka açık
yerlerde artacaktır. Bu cihazlar su örneklerini gerçek zamanlı olarak analiz etmek ve
bakterilerden ortalama 100 kat daha küçük virüsleri tespit etmek için akıllı telefonlara
bağlanabilmektedir.
2018'de su ile ilgili felaketler (siklonlar, sel ve kuraklık) 137 milyar dolarlık ekonomik zarara
neden olmuştur. İklim değişikliği ve su ile ilgili felaketlerin artan sıklığından dolayı, afetlerin
tahmini, etki değerlendirmesi ve yönetim esnekliği alanlarında teknik iyileştirmelere olan
ihtiyaçlar Yapay Zeka teknolojilerine geçişin önemini artmaktadır.
YZ, daha yüksek doğruluk, frekans ve daha hızlı değerlendirme imkanları sağlaması
nedeniyle sudan kaynaklanan felaketleri tahmin etmek ve buna dayalı olarak Risk Yönetimi'ni
iyileştirmek için kullanılabilir. YZ uygulamaları, su ile ilgili felaketlerde ekonomik
kayıpların azaltılmasında, insan hayatının ve doğal çevrenin korunmasında çok önemli bir
işleve sahip olacaktır.

Çalışmada öne çıkan hususlar
• YZ'nın su sektöründe benimsenmesinden önce, karar vericiler sosyal, ekonomik ve kültürel
faktörlerin bütünsel değerlendirmelerini yapmalıdır.YZ'nın ileriye dönük uygulamaları
duruma özgüdü olup bualanlarda yapay zekanın uygulanma kapasitesini belirlemek için temel
çalışmalar yapılmalıdır.
•
•
•

•
•

Yapay zeka uygulamalarından olumlu gelişme çıktıları sağlamakiçin YZ kullanımına
ilişkin kapasite ve altyapı geliştirme politikaları bütüncül olarak ele alınmalıdır.
Bu alanda kapasite geliştirmepolitikaları, Su ile ilgili tüm paydaşların YZ ile ilgili
beceri gelişimini yapay zeka ve Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) ihtiyaçlarını enerji,
veri üretimi ve depolama konularındaki temel gereksinimlerini karşılamalıdır.
Su sektöründeki politikalar, yapay zeka liderliğindeki sudaki yeniliklere eşlik edecek
nitelikli işgücü sağlamaya yönelik eğitim ve adaptasyon çalışmaları yaparken
yatırımları artırarak mevcut işgücünün boşa çıkmasını çalışanların yerinden edilmesini
azaltmayı sağlamak durumundadır.
Su ile ilgili sorunlar, yerelden
küresel düzeye uzanan ortakzorlukları vesu
ekosisteminin anlaşılmasını gerektirir. Bu da yapay zeka kullanımı için politikaları
geliştirmede işbirliğinin gereğini ortaya koyar.
YZ'nın su sektörü tarafından başarılı bir şekilde benimsenmesi ve uygulanması için
ulusal düzeyde tüm paydaşların temsil edildiği bir birim politika, yönerge ve davranış
kurallarının geliştirilmesi ile görevlendirilmelidir.
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1.AKILLI ŞEHİRLER, AKILLI VERİ VE SU 4.0
Akıllı şehir kavramı
Dünyada şehir nüfuslarının hızla artması ortaya yeni problemler çıkarmaktadır. Bu
problemlerin başında ise kısıtlı kaynakların kullanımı ve çevreye verilen zarar gelmektedir.
Dolayısıyla geleceğin şehirlerinin çevre ile uyumu, kaynakların kullanımını ve kalkınmayı
sürdürülebilir hale getirmesi, daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam ortaya koyması adına
yerleşim yerleri bağlamında yeni bir yaklaşım ihtiyacı doğmaktadır. Akıllı şehir kavramı da
bu noktada doğmuştur.
Bu konuda tek bir tanım olmamakla beraber "akıllı şehir", soyut bir kavram olmaktan ziyade
bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Örneğin, bir tanıma göre "akıllı şehir", yönetim,
eğitim, sağlık, kamu güvenliği, emlak ulaşım ve kamu hizmetleri gibi bir şehrin kritik altyapı
bileşenlerini ve hizmetlerini daha bilinçli ve etkileşimli hale getirmek için bilgi ve
teknolojilerini verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasıdır.
Yine farklı bir tanıma göre tüm kritik altyapılarının koşullarını izleyen ve bütünleştiren,
kaynaklarını daha iyi optimize eden, önleyici plan yapabilen ve kendi güvenliğini temin
edebilen şehirler akıllı olarak tanımlanmaktadır.
Avrupa Komisyonu’na göre ise akıllı şehirler, sürdürülebilirlik, ekonomik gelişim ve yaşam
kalitesi faktörlerine bağlı olarak tanımlanan ve şekillenen bir kavramdır. Bu tanımda akıllı
şehir hedeflerinin fiziki altyapı, beşeri ve sosyal sermaye, bilgi ve iletişim teknolojileri
altyapıları aracılığıyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır.
Eylem planı da bu noktaya dikkat çekerek kendi akıllı şehir tanımını yapmaktadır. Buna göre
“Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları
kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve
ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir
şehirler” akıllı olarak tanımlanmaktadır.
Aslında akıllı şehirler katılımcı bir yönetim anlayışıyla ve özgürlük alanlarını genişleterek,
entelektüel kapasiteyi besleyip geliştirerek, girişimciliği özendirerek şehrin sosyal
sermayesini de devinime sokmayı başarabilen kentler olmalıdır.
Burada amaç, sadece işletme maliyetlerini azaltmak veya kenti teknolojik bir laboratuvara
çevirmek olmamalıdır. Akıllı şehirler teknoloji yardımıyla akıllı tasarım, akıllı kullanım,
akıllı kontrolün yapıldığı, kamu hizmetlerinin daha verimli ve yaygın bir şekilde verildiği,
topluma daha güvenli bir yaşam sağlanan, kentin sosyal dokularının arttırıldığı, kentsel
yaşam kalitesinin iyileştirildiği yerleşim birimleri olmalıdır.
Ülkemizde hem kurumlarımızın, hem yerel yönetimlerin akıllı şehirlere yönelik yaptıkları
çalışmaların koordine edilmesi, mükerrer yatırımların önlenmesi de önem taşımaktadır.
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Su kesintisi yönetim sistemi

Otomatik atık toplama sistemi
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Anlık verileri sağlayan hidrometrik ağ haritası

Akıllı su şebekesi1

Akıllı Su Şehri Oluşturmak için Nedenler

İçme suyu arıtma tesisleri, Terfi merkezleri, Su isale hatları, Atıksu Arıtma Tesisleri, Laboratuvarlar,
Enerji Analizörleri, Online Klor izleme sistemleri, DMA (District Meter Area), Akıllı Sayaçlar, Dere
Taşkını Sistemleri, Yeraltısuları bölgelerindeki akıllı sensörlerden gerçek zamanlı veri alınan su
şebekesi
1
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•
•

•

•

•

Akıllı su yönetimi ile hem su tasarrufu sağlanması, hem altyapısal sorunların
azaltılması, hem de su kalitesinin izlenmesi mümkündür.
Suyun yönetiminden tüm paydaşların görüş ve katkılarının alınabileceği,
uygulamaların bu yolla iyileştirilebileceği suyun yönetişimine geçiş
daha kolay sağlanabilir.
Su arıtma sistemlerinin verimliliğini artıracak, bu sayede enerji ihtiyacını azaltacak
tasarımlar geliştirilebilir. Yeşil arıtma teknolojileri, mikroalg arıtımı gibi akıllı su
yönetimi uygulamaları ile doğa bazlı çözümler getirilebilir.
Gelecek dönemler için de su ve atıksu altyapılarının çok yönlü risk faktörlerine karşı
daha güvenilir işletimi açısından YZ uygulamaları yaygınlaştırılabilir Bu kapsamda
operasyonel riskler, stratejik riskler, uyum riskleri, finansal riskler ve bu risklere karşı
alınması gereken önlemler daha kolay tanımlanabilir
Akıllı kent konsepti içinde su yönetiminin özel bir kısmını oluşturan sürdürülebilir
çamur yönetiminde, teknik, ekolojik ve ekonomik olarak uygulanabilir teknikler
kullanılarak; su geri kazanımı/geri kullanımı olanaklarını maksimize ederek bir
yönetim sistemi oluşturulabilir

Strateji ve Eylem Planındaki Akıllı Şehir Bileşenleri
Akıllı şehir bileşenleri Aralık 2019’da yayınlanan “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi
ve Eylem planında aşağıdaki gibi yer almıştır.

Şekil.1 Akıllı Şehir Bileşenleri ( 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı).
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Şekil 1'de de görüldüğü gibi Akıllı Şehir Yönetimi, Yönetişim, Strateji Yönetimi, Politika
Yönetimi, Bütüncül Hizmet Yönetimi ve İş Yönetimi olarak 5 ana bölümde ele alınmıştır.
Sözkonusu eylem planında Akıllı Şehir Uygulamaları ise Akıllı Çevre, Akıllı Güvenlik,
Akıllı İnsan, Akıllı Yapılar, Akıllı Ekonomi, Akıllı Mekân Yönetimi, Akıllı Sağlık, Akıllı
Yönetişim, Bilgi Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Akıllı Enerji, İletişim Teknolojileri, Bilgi
Güvenliği, Akıllı Altyapı, Afet ve Acil Durum Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi 16 alt
başlıkta değerlendirilmiştir.
“Akıllı Su” ayrı bir başlık olarak Hizmet Yönetimi kategorisi altında yer almalıdır.
Şekil 1 incelendiğinde, Akıllı Şehir Uygulamaları arasında “Akıllı Su” bileşeninin
bulunmadığı görülmektedir. Bu durum, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem
planında yer alan ve aşağıda verilen Akıllı Şehir tanımında gerçekleştirilmesi öngörülen bazı
hususlarla da uyumlu değildir. "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"
kapsamında Akıllı Şehir kavramı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:
“Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi
yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve
gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten
daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler”
Ülkemizde kentlere olan göç devam etmekte olup birçok büyükşehir artan su talebini komşu
kentlerin su havzalarından karşılar duruma gelmiştir. Kentlerde su, yağmur suyu ve atıksu
yönetimi gelecekteki problem ve ihtiyaçların en önde gelenlerinden olup bunun çözümü için
kullanılacak yeni teknolojiler ve yenilikçi yaklaşımlar hayata değer katacak ve kenti daha
yaşanılabilir duruma getirecektir. Bu yaklaşım yukarıda verilen Akıllı Şehir kavramına tam
anlamıyla uyduğu için “Akıllı Su” mutlaka akıllı şehir uygulamaları içinde ayrı bir başlık
olarak ele alınmalıdır.
2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda 1 Numaralı Eylem olarak,
“Şehre Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Hazırlanacaktır.” başlığıyla yer
almaktadır. Bu çalışmalar başlamadan “Akıllı Su Uygulaması”, Strateji ve Eylem Planına
ayrı bir başlık olarak eklenmelidir. Şehirler için hazırlanacak olan yol haritalarında Akıllı Su
uygulamalarının ayrı bir başlık altında yer almaması, bu yol haritasında su ile ilgili öngörülen
birçok uygulamanın da Akıllı Uygulama haline gelmesini engelleyecektir.
Akıllı Su Şehri prensipleri diğer akıllı uygulamaların hayata geçebilmesi için kilit önem
taşımaktadır. Akıllı Su altyapısı oluşmaz ise Akıllı Şehir Eylem Planındaki tanımda yer alan
“daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir şehir olma “hedefinin gerçekleşebilmesi mümkün
olmayacaktır.
Bu konuda Uluslararası Su Birliği (International Water Association)'nin yaptığı çalışmalarda
Akıllı Su Şehri Prensipleri ve bu prensiplerin uygulama planlarından söz edilmektedir.
Burada sözü edilen 4 seviyeli uygulama planında aşağıda belirtilen Akıllı Uygulamalar yer
almaktadır.
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1. Yenileyici, Canlandırıcı Su Hizmetleri
• Su kaynakları ekosistemini ve su kaynaklarını canlandır
• Kullanılan su ve enerji miktarını azalt
• Tekrar kullan, kurtar ve yeniden kullanım döngüsüne sok, geri
dönüştür
• Diğer hizmetlerle entegre olan sistemik bir yaklaşım kullan
• Sistemin modüler özelliklerini arttır ve çoklu seçenekler oluştur
2. Suya Duyarlı Şehir Dizaynı
•
•
•
•

Canlandırıcı su hizmetlerini etkinleştir
Kentsel mekanlardaki taşkın risklerini azaltın
Mevcut suyu en verimli şekilde kullanma anlayışı güçlendir
Çevresel etkilerini en aza indirmek için
kentlerdeki
uygulamaları değiştirin veya uyumlu duruma getirin

3.Havza Bağlantılı Şehirler
•
•
•

Su kaynaklarını koruma ve suyu önleme planı yap
Su kaynaklarının kalitesini koru
Suya bağlı olağandışı riskler için hazırlık yap

4.Akıllı Su Toplumu
•
•
•
•
•

Bilinçlendirilmiş Vatandaşlar
Suyun ikincil faydalarının farkında olan profesyoneller
Disiplinlerötesi planlama ekipleri
Akıllı Su kararları alabilecek yetenekte politika yapıcılar
Konuyla ilgili ve güven yaratan liderler
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bazı

Büyük Veri‘den Akıllı Veriye ve Uygulama Verisi (Actionable Data) Kavramına Geçiş
Büyük veriden akıllı veriye geçiş süreçlerinde daha çok verinin ve büyük verinin uygulama
yönünden taşıdığı önem dikkate alınır ve buna vurgu yapılır. Bunların her ikisi de, daha
gerçekçi ve hızlı kararlar alınması için verileri işlenmiş bilgiye, içgörüye ve eyleme
dönüştürme ihtiyacını vurgulamaktadır.
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Bu verilerin uygulama verisi (actionable data) haline gelmesi, bir diğer deyişle üzerinde
işlem yapılabilir hale gelmeleri için gereken özellikler aşağıda verilen 5 kategoride ele
alınmaktadır.

1. Doğruluk.
Bu, veriye dayalı herhangi bir işlemin yerine getirmesi gereken bir önkoşuldur. Doğruluk,
veri öğelerinin 1) doğru, 2) okunabilir, 3) geçerli ve 4) eşdeğerli olduğu anlamına gelir
2. Erişilebilirlik.
Verilerin erişilebilirliği ikinci bir koşul / kategoridir. Bu nitelik, 1) veri yöntemleri, 2) cihaz
yöntemleri ve 3) kullanıcı yeterliliği ile ilişkildir.
3. Ubiquity / likidite
Burada veri / bilgi alışverişi ve (tekrar) kullanılabilirlik devreye girer: 1) birlikte çalışabilirlik,
2) kalıcılık ve 3) kullanılabilirlikle bağlantılıdır.
4. Kalite
Bu kategori güvenlik de dahil olmak üzere birçok unsuru kapsar. Kalite, 1) tamlık, 2)
çoğaltma, 3) organizasyon 4) güvenlik ve 5) tutarlı olma durumlarıyla ilişkilidir.
5. Organizasyon
Diğerlerinin yanı sıra ‘işlem yapılabilir’ veriler 1) bağlam, 2) mantık, 3) dinamik ayrıştırma,
4) anlamsal tutarlılık ve 5) sınıflandırmada kullanılan güncellenmiş kuralları içeren veri
organizasyonuna sahip olmalıdır.
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Şekil 2 .Su 4.0 Su Yönetiminde dijital dönüşüm
SU 4.0 Nedir ?

SU 4.0: Dijital teknolojik gelişmeleri özellikle Su Hizmetleri Yönetimi ve Su Kaynakları
Geliştirilmesinde kullanıp süreçlerin takibinin yapılması, yapay zeka tarafından analizinin
yapılması ve otomasyonun sağlanması olarak tanımlanabilir. Burada amaç, dijital teknolojileri
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ve Yapay Zekayı iz süreçleri ile bütünleştirip abone memnuniyeti, çevre korunması,
kapsamlı denetim ve verimlilik artışının sağlanmasıdır (Şekil 2).

Sekil 3. Su’da Varlık Yönetimi
Su Altyapısnın Dijitalleşmesi
Su altyapısının dijitalleştirilmesi, "Su’da Varlık Yönetimi"2 için çok gerekli bir süreçtir.(Şekil
3). Bu süreç ölçme, veri işleme, modelleme, planlama, maliyet optimizasyonu kaynak ve su
verimliliğinin artırılması gibi alanlar üzerinden toplam verimliliğin artırılması gibi çok
önemli bir fırsat sunmaktadır. Dijital verilerle desteklenen bir su yönetimi sistemi finansman
stratejileri ve şeffaf fiyatlandırma konusunda çok önemli formülasyonlar sunar. Bina Bilgi
Modellemesi (BIM) bir dijitalleştirme aracıdır. Bu model, çok yakında, su yönetim
birimlerine altyapının ilk tasarım sürecinden hizmet dışı kalma aşamasına kadar aşamaları
dijital olarak görüntüleme imkanı sunacaktır. Bu da planlama sürecindeki optimizasyon
potansiyelini arttıracaktır.
2.YAPAY ZEKA HAKKINDA
Yapay Zeka birbirinden bağımsız olarak işlev gören sistemler oluşturmayı amaçlayan ve
hızla gelişen bir alandır Bu sistemler halen günlük hayatımızda kullanılmaktadır. Örneğin:
akıllı cihaz hava durumu izleme özelliğine sahip hava durumu sistemleri, Google Arama
veya Yahoo gibi Web tabanlı bilgi portalları , Siri ve Alexa gibi öne çıkan sanal asistanlar,
YouTube ve Netflix'te öne çıkan film ve müzik önerileri ve otomatik Yapay Zeka tabanlı
bankalar, havayolları, çevrimiçi mağazalar ve diğer endüstriler..

2

Su temininde kullanılan tesis ve iletim hatlarındaki tüm altyapı ekipmanlarının devreye
alınması, bakımı, onarımı ve hurdaya ayrılması kararlarında, servis seviyesini optimum düzeyde tutarak,
maliyetlerin düşürülmesini sağlamak için kurulan sistem
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Yapay Zeka (YZ), resimleri, desenleri, algoritmalarla verideki uzamsal formları (Kumar et
ark. 2016) bulma ve anlama yeteneğine sahiptir. YZ verileri, aynı zamanda yorumlama,
öğrenme ve hedeflere ulaşmak için kullanma yeteneğine da sahiptir. (Kaplan ve Haenlein
2019). YZ teknolojisi daha önce öncelikli olarak bilgisayar bilimlerinde uygulanmakta iken
artık biyoloji, sinirbilim, mühendislik, çevre, eğitim, robotik, biyomekanik, malzeme
bilimleri, ekonomi, sağlık ve işletme yönetimi gibi her biri bir diğeriyle ile işbirliği yapan
diğer alanlara da uygulanmaktadır. (Huang ve Rust, 2018; Parkes ve Wellman, 2015; Wiljer
ve Hakim, 2019).
YZ küresel pazarının yıllık % 5 büyüyeceği ve 2030 yılına kadar küresel ekonomiye, Çin
ve Hindistan'ın mevcut üretiminden daha fazlası olan 16 trilyon $’lık bir pazar yaratacağı
öngörülmektedir. (Verweij ve Rao, 2017).Halen yapay zekanın mevcut küresel pazar
büyüklüğü 2 USD trilyon $ dır. (Louis Columbus, 2018).
YZ pazarı, sistem üreticilerini ve istihbarat sistemlerini, karar destek işlemleri, melez
sistemler, bulanık sistemler gibi kullanıcıları kapsar. Yapay Zekanın ilgili teknolojileri ise
makine öğrenimi, robotik, görüntü işleme, konuşma tanıma, doğal dil işleme ve bilişsel
hesaplama olarak bilinmektedir. (Inkwood Research, 2019).
Yapay zeka teknolojilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’ne ulaşma konusunda
çok olumlu etkileri olacağı öngörülmektedir (Vinuesa ve diğerleri, 2020). Sürdürülebilir
kalkınma hedefleri dinamik, karmaşık ve birbirine bağlı olup Yapay Zeka teknolojileri
bunlarla ilgili - makine öğrenimi, doğal dil işleme, tahmine dayalı analitik gibi karmaşık
görevleri ve işlemleri hızlı bir şekilde çözer (Michael ve Rosie, 2019).

3.YAPAY ZEKANIN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMEDE KULLANILMASINI
ETKİLEYEN HUSUSLAR
Altyapı ve Teknolojiye Erişim (Açık Kaynak)
Yapay Zeka bilgilerinin çoğunluğu açık standartlar, açık veriler ve açık yenilikçi girişimler ile
geliştirilmiştir. (Birleşmiş Milletler Teknoloji İnovasyon Laboratuvarları, 2019).
Kalite Veri Kümelerine Erişim
Son onbeş yılda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin hacminde üstsel fonksiyonlu
bir artış görüşmüştür. IBM'e göre her gün 2.5 quintillion byte yapılandırılmamış veri
oluşturulmaktadır (IBM, 2013). Özel veri kaynaklarının büyük bir kısmı merkezi ve
erişilemez şekilde muhafaza edilmekte olup, bu verilerin YZ modellerinin eğitiminde
kullanım için oldukça maliyetlidir. Ancak, bu merkezi yapıyı düzenleme ve ademi
merkeziyetçi veri oluşturma, paylaşma ve depolama girişimleri de bir taraftan hızla
çoğalmaktadır.
Bilgi İşlem Gücüne Erişim
Son birkaç on yıldır bilimsel çalışmalarda, verileri analiz etme ve karmaşık çalışma yeteneği
sağlama modelleri daha değerliydi (Gomes vd., 2019). Bu hesaplama gücü masaüstü
bilgisayarlardan bulut tabanlı "tak ve kullan" sistemlere dönüştü ve uygun fiyatlı bilgi işlem
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kaynaklarına ulaşmak daha kolay hale gelmiştir. Yapay Zeka teknolojileri bu gelişmeden
özellikle daha kompleks modellerin bulut teknolojisi ile çalıştırılması açısından çok
faydalandı.Maliyet ve süre de azalmış olmuştur. Birçok kurum Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri (SKH) leri çalışmalarına katkıda bulunmak için araştırmacılara ve sivil topluma
bulut tabanlı hesaplama kümelerine erişim imkanı sağlamıştır. Bu da yapay zeka çözümlerinin
sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişmesini beraberinde getirmiştir. (Independent Group of
Scientists, 2019).
Eksiksiz YZ Çözümlerine Erişim
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için yapılan çalışmalar
erişimden çok büyük oranda faydalanmıştır.

Yapay Zeka ya daha kolay

YZ modelleri artık kolayca konuşlandırılabilir paketler olarak mevcuttur. Bu da sistem
entegrasyonu vb gibi maliyet ve zaman alıcı birçok hususu ortadan kaldırmaktadır. (Dasgupta
ve Wendler, 2019).

4. SU İLE İLGİLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN YAPAY
ZEKA KULLANIMI
Yapay Zeka, Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti3 (IoT) uygulamaları su endüstrisinde
gittikçe daha belirgin hale gelmektedir. (Raconteur, 2016). İklim değişikliğinin su temini
sistemlerinde (su dağıtımı, su depolama, ve atık su toplama ve arıtma sistemleri) neden
olacağı etkileri azaltmak için su yönetiminin daha esnek ve verimli olması gereği
açıktır.Yapay Zeka katkılı yenilikler su sektöründe 2030 yılına kadar 200 milyar dolarlık bir
avantaj sağlayacaktır. (Microsoft ve Pricewaterhouse Coopers, 2019). Bu fayda yapay
zekanın diğer endüstri alanlarında sağlayacağı fayda ile karşılaştırıldığında az görünebilir
ancak burada fayda sağlanan kaynağın su olması ve ekosistemin korunmasına olan etkileri de
dikkate alınmalıdır.
Su sektöründe Yapay Zekanın etkili olabileceği kilit olma özelliği taşıyan alanlar, örnek
yapay zeka uygulamaları, fırsatlar, öngörüler ve politika önerileri
olarak aşağıda
sıralanmıştır. Şekil 2’de her bir anahtar alanın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda
bulunduğu konular verilmektedir.
4.1.Su Altyapısının Kestirimci Yaklaşımla Bakımı
Dördüncü Sanayi Devrimi kapsamında "Su Sektöründe Bakım 4.0" (Lasi ve ark.,2014),
Yapay Zeka tarafından hızlandırılmaktadır. Bu gelişme, su altyapısının planlı koruyucu
kontrol ve bakım sistemlerinden kestirimci bakım sistemlerine doğru bir değişimdir. Bu
değişim, su altyapısının izlenmesi için akıllı sensörler-fiziksel sistemler kullanılarak ve
bakım-onarımı yapının durumunu dikkate alarak planlayan bir yaklaşım ile
gerçekleşmektedir.
Yapay zeka uygulamaları daha ulaşılabilir, data analitiği ve akıllı sensörler daha geniş bir
alanda uygulanabilir ve maliyetleri karşılanabilir oldukça su altyapısında YZ tabanlı çözümler
Elektronik cihazların internet üzerinden çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile
haberleşmesi, veri alış‐verişi yapabilmesidir. Bu sayede akıllı bir ağ oluşturarak farklı cihazlardan
alınan verilerin tek bir merkezde toplanması, merkezi olarak yönetilmesi amaçlanmaktadır.
3

17

hızla artmaktadır. Küresel ölçekte yapay zeka ve nesnelerin interneti uygulamaları halen 4
milyar ABD Doları değerinde olup 2024 yılına kadar 15 milyar dolara ulaşması
beklenmektedir. Bu sektörlerde tahmin edilen yıllık büyüme oranı % 20'dir (GlobalMarket
Insights, 2019). Bu beklenen büyüme ve yatırım sadece yenilenmeyle değil, aynı zamanda
yaşlanan su ve atık su altyapısının değişimini de kapsayacaktır.

Tablo 1. YZ uygulamalarının temel alanları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
YZ uygulamalarının temel alanları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Tablo 1 ‘de verilmiş
ve kapsamları aşağıda açıklanmıştır.
Hedef 3.3:Hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşılması ve
2030'a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalıkların salgınlarına son
verilmesi,
Hedef 3.9: 2030'a kadar, hava, su ve toprak kirliliğinin ve tehlikeli kimyasallardan
kaynaklanan ölüm ve hastalıkların sayısının önemli ölçüde azaltılması,
Hedef 6.1: 2030'a kadar küresel ölçekte herkes için güvenli ve uygun fiyatlı içme suyuna eşit
erişimin sağlanması,
Hedef 6.3: 2030'a kadar, kirliliği azaltarak, tehlikeli kimyasalların ve malzemelerin doğaya
bırakılmasını minimize ederek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek, küresel ölçekte
geri dönüşümü ve güvenli yeniden kullanımı artırarak su kalitesinin artırılması,
Hedef 6.4: 2030'a kadar, tüm sektörlerde su kullanım verimliliğinin önemli ölçüde artırılması
ve tatlı su çekiminde sürdürülebilirliğin sağlanması, su kıtlığının giderilmesi ve su kıtlığı
çeken insanların sayısının önemli ölçüde azaltılması,
Hedef 6.5: 2030'a kadar, uygun sınıraşan su havzaları dahil olmak üzere her düzeyde
bütünleşik su kaynakları yönetimini uygulanması,
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Hedef 6.6: 2030'a kadarsu ile ilişkili ekosistemlerin, dağlardakiler dahil olmak üzere ,
ormanların, sulak alanların, nehirlerin, akiferlerin ve göllerin korunması ve yenilenmesi
Hedef 11.5: 2030'a kadar, ölüm sayısının ve etkilenen insan sayısının su ile ilgili felaketler de
dahil olmak üzere felaketlerin oluşan doğrudan ekonomik kayıpların küresel gayri safi yurtiçi
hasıla içindeki oranının önemli ölçüde azaltılması, yoksulların ve savunmasız insanların
korunmasına daha çok önem verilmesi,
Hedef 15.1: 2030'a kadar kara ve iç karaların tatlı su ekosistemleri ve hizmetlerinin , özellikle
ormanlar, sulak alanlar, dağlar ve kurak alanların uluslararası sözleşmeler kapsamında
korunması, restorasyonunu ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması aynı zamanda uzun
süreli su temini için havza ve su kaynaklarının korunması, ve acil durum hazırlığı yapılması .
Uygulama Örnekleri
1. Singapur'da YZ özellikli su şebekesi,
Singapur Kamu Hizmetleri Yönetim Kurulu etkili ve sürdürülebilir su temini yönetimi
sistemi. oluşturmak için YZ ve akıllı sensörleden yararlanıyor. Sistem, şebeke ve önleyici
bakım, diğer gerçek zamanlı izlemeye ek olarak sızıntılar ve arıza tespiti için akıllı
sensörlerden gelen verilerin yapay zeka tarafından işlenenmesine dayanmaktadır. Bu sistem
aynı zamanda evlere bağlanan şebeke hatlarını, ıslah tesislerini, denizsuyu arıtma tesislerini,
su depolarını ve diğer temel birleşik altyapıları da izlemektedir. (Singapore National Water
Agency’s R&D projects repository: http://bit.ly/2PsvaBe)
2. Sanal Su Şebekesi – Hydro IQ, Kenya, Afrika
Afrika'da kamu hizmetleri tarafından sağlanan suyun% 50'si son kullanıcıya ulaşmadan önce
şebekelerde kayboluyor. Bunun nedenleri olarak eskimiş altyapı, kasıtlı boru hattı hasarı ve
yetersiz işletme ve bakım hizmetleri sayılmaktadır.
Kenya'da Hydro IQ, kaçaklar / arızalar, su basıncı ve su kalitesini hane ölçeğinde izlemek
için bir çözüm geliştirmiştir.Sistem akıllı sensörler ile birleştirilmiş Yapay Zeka kullanmakta
ve müşterilere sadece tüketilen su miktarını ödeme kolaylığı sağlamaktadır. (HyrdoIQ’s
specification sheet: http://bit.ly/2Pt6VTt).
3. ABD’de İçme suyu durumunun ve riskinin değerlendirilmesi
ABD’de bir su temin şirketi olan Fracta, su alt yapısının daha verimli bir şekilde yönetimi
için Yapay Zeka tabanlı sistem çözümleri benimsemiştir. Sistem içme suyu dağıtım
şebekesinde hasar olasılığını hesaplamak için makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak
durumunun ve riskinin değerlendirilmesine yardımcı olur.
Sistem karar vericilere su altyapısını değerlendirmek ve bilgilendirmek onarım ve değiştirme
ile ilgili seçenekler sunar. Halen ABD'de 847 mil şebeke hattı döşeyen şirket bu
uygulamalarla 4 milyon USD lık bir tasarruf sağladığını öne sürmektedir. (Overview of AI
powered tools used by Fracta: http://bit.ly/2P6hiLi, http://bit.ly/2LmoQIK)
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4. ABD'de YZ kullanarak kanalizasyon izleme
ABD merkezli bir şirket olan SmartCover Systems, Yapay Zeka kullanarak su ve atık su
altyapısını izlemektedir. "Nesnelerin İnterneti" çözümleriyle birleşik çalışan sistem, sürekli
olarak ölçüm almakta ve uydu iletişimi yoluyla da veri toplamaktadır
Sistem yapay zeka tabanlı eğilim analizi kullanarak hatlardaki tıkanmaları ölçme, yağmur
suyu yükünü algılama ve gerçek zamanlı bakım imkanları sağlamaktadır. California'daki
Hawthorne ve Escondido gibi büyük içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde, Bexar County,
Texas daki San Antonio su sisteminde "Akıllı Toplama Sistemi" kullanılarak üretilen
atıksuda önemli bir azalma sağlanmıştır. (Overview of SmartCover’s result dashboard: http://
bit.ly/2DIJIWr)
Fırsatlar ve Öngörü
• Küresel gelir dışı su miktarının 346 milyon m³ maliyetinin ise yaklaşık 39 milyar dolar
olduğu tahmin edilmektedir. Yapay Zeka ve nesnelerin interneti sistemleri sayesinde
geliştirilen çözümlerle ve kamu ve özel sektör işbirliği ile bu gelir dışı suyun azaltılabileceği
düşünülmektedir. (Liemberger ve Wyatt 2019).
• Yapay Zeka halen su yönetimi konusunda çalışmalar yapan kamu ve özel sektör firmalarının
sadece % 20 si tarafından kullanılmaktadır. (Mercer, 2016).
• Gerçek zamanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) ile entegre teknoloji kullanan su şebekeleri
Yapay Zeka ve "Makine Öğrenmesi" yazılımları için kritik veri bağlantısı sağlamaktadırlar.
Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti teknolojisi kullanarak şebekelerdeki su kayıplarının
azaltılması pazarının yılda yaklaşık% 4.9 oranında büyümesi beklenmektedir . Bu pazarın
2024 yılında ABD’de 660 milyon ABD Doları değerinde olacağı tahmin edilmektedir. (360
Research Report, 2019).
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• Yapay Zeka modellerinde, sensörlerde ve Robotik teknolojisindeki gelişmeler sonucu boru
hatlarındaki kaçakların mobil araçlarla tespit edilmesi ve hızla onarılması mümkün olacaktır.

Şebekelerde sızma kontrolü
4.2.Su Talebini ve Tüketimini Tahmin Etme
Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti özellikli su yönetim sistemleri yöneticilere gerçek
zamanlı olarak su tüketimini ve su sistemi performansını takip etme ve analiz etme imkanı
sunarlar (Water Intelligence 2019). Su talebi ve tüketimi konusunda veriler ile ilgili olarak
"Derin Öğrenme Teknolojisi" ile kısa vadeli (günlük) ve uzun vadeli (yıllık) tahminlerin
kullanılabileceği yeni bir su yönetim sistemlerinin oluşturulması mümkün olacaktır. Kısa
dönemli tahminler depolanan suyun verimli yönetimi için uzun vadeli tahminler ise su
şebekelerinin projelendirilmesi ve iyileştirilmesi için kullanılır (Antunes ve ark., 2018).
Uygulamalar
1. İlçe ölçeğinde su talebinin tahmini: İspanya'da Ekonomi ve Rekabet Bakanlığı su talebi
tahmini sistemi tabanlı bir Yapay Sinir Ağı sistemi oluşturdu. Bu sistem kısa süreli günlük
su lama suyu talebi tahmini yapmak üzere yapay sinir ağını Genetik Algoritmalar ile
eşleştiriyor. Bu sistem, yapay zeka tabanlı olmayanlara göre % 11 daha doğru tahmin
yapılmasını sağlıyor. Algoritmayı tartışan araştırma makalesi ve tahmin sonuçları,
"http://bit.ly/2PjdpmG" kaynağından alınabilir.
2. Kentsel su temini ve yönetimi için Avustralya’da akıllı su grid sistemi4: Güney Doğu
Queensland, Avustralya'da kentsel su arzının yönetimi ve güvenliği için akıllı su grid sistemi
entegre bir sistem olarak konuşlandırılmıştır.

GRID, bilgisayarların hesaplama ve veri depolama kapasitelerini internet üzerinden paylaşarak
gittikçe daha performanslı hale getirilen hizmet olarak tanımlanabilir
4
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Grid sistemi su arıtma tesisleri, deniz suyu arıtma tesisleri, parklar, pompa istasyonları ve ev
abonelerine yönelik su tüketimi ve
talep tahmini için Yapay Zeka uygulaması
kullanmaktadır.
Akıllı grid sistemi halen 7.6 milyar $’lık bir su altyapısında yılda 400 milyon m³'lük bir su
hacminin yönetilmesinde kilirullanılmaktadır. SEQ su şebekesine genel bakış için
"http://bit.ly/2th13nt" kaynağından yararlanılabilir.
3. Güney Kaliforniya'da çok katmanlı tahmin: Amerika Birleşik Devletlerinde Güney
Kaliforniya’da nüfus ve ekonomik büyüme ile içme suyunu etkileyecek su talebindeki artışı
tahmin etmek için YSA tabanlı bir model kullanıyor(CDM Smith, 2019). Bu tahminlersu
tasarrufu önlemlerini teşvik etmek için kullanılmaktadır. Bu model yerel kaynaklardan
yapılan su teminini yönetmenin yanısıra 18 milyon abone ve 26su satıcısı için tahminler
yapar. (The Metropolitan Water District of Southern California’s water planning R&D
document repository : http://bit.ly/2rUn4rT)
4. Londra'da modüler modelleme tabanlı tahmin: İngiltere’nin en büyük su ve atık suyu
hizmet şirketi UK Thames Water, nüfustaki ve hane sayısındaki ve su talebindeki artışı
tahmin etmek için Yapay Zeka teknolojisi kullanmaktadır. Bu tahminler kişi başına su
tüketiminin toplam su talebine etkisini üzerinden politika seçeneklerini (ölçüm programı,
yenilikçi tarifeler) ve evsel olmayan su talebini belirlemek için kullanılır. Thames Water, 13.5
milyon aboneye Londra’da ortalama 2,6 milyon m3günlük su temin etmektedir. (Thames
Water’s smart water initiatives: http://bit. ly/38DaY74)
4.3.Baraj Rezervuarlarının İzlenmesi
Dünya genelinde yaklaşık 7.320 baraj rezervuarlarında 6700 km³ suyun depolandığı tahmin
edilmektedir. (Global Water Systems Project, 2013). Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde 3.700
büyük baraj planlanmış veya yapım aşamasındadır. (Zarfl ve ark.,2015). Özellikle Asya ve
Güney Amerika’daki bu su yapılarında (Reality Check team BBC News, 2018) Yapay Zeka
tekniklerinin uygulanabileceği ileri sürülmektedir. Yeni YZ teknikleri, rezervuara giren
askıdaki sediment yükü, buharlaşma, akışa geçen yağış, su kalitesi ve su seviyesinin her
birinin mevcut verilere göre değişen doğrulukta tahmininde önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Uygulamalar
1.ABD'de Yüksek tehlike potansiyeli olan barajların belirlenmesi: ABD'deki, barajların
% 18'i yıkılmaları halinde büyük can kaybına sebep olacak barajlar kategorisinde
bulunmaktadır. Bu 20.000 tehlike potansiyeli taşıyan barajın tahmini onarım maliyeti ise 20
milyar dolar olarak belirlenmiştir. Columbia Su Merkezi yapay zeka, coğrafi veri ve iklim
modellerini kullanarak en riskli barajları tespit etmektedir. Bu Yapay Zeka kullanımı
barajların güçlendirilmesi veya hizmet dışı bırakılması kararlarında karar vericilere çok
önemli veriler sağlamaktadır. Riskli barajları bulmak için yapay zekayı kullanma hakkında
Web makalesi: https://bit.ly/3bvDF7m
2. İngiltere ve İtalya'da gerçek zamanlı baraj izleme:
Gerçek Zamanlı Altyapı Yönetimi sistemi acil durumlar için gerçek zamanlı bilgilere dayalı
kriz yönetimini mümkün kılmaktadır. Gerçek zamanlı altyapı yönetimi bulut hesaplamalı
sensör teknolojisi kullanarak yapay zeka odaklı öngörü modellemesi yapmaktadır.
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Bu öngörü modeli baraj yerine yerleştirilmiş akıllı sensörlerden alınan ve açıklanamayan
anomalileri uyarı ve alarm olarak işaretlemekte ve inceleme yapılması için baraj
işletmecilerine aktarmaktadır. Gerçek zamanlı izlemeyi tartışan araştırma makalesi:
https://bit.ly/2Hiinfu
İtalya'daki Riolunato Barajı’na yerleştirilen sistemle baraj rezervuarının su seviyesi, su
sıcaklığı ve hava sıcaklığı gerçek zamanlı olarak ölçülmekte ve Yapay Zeka tabanlı bir
model, ile baraj deformasyonunu ve çevresel parametrelerle stres parametreleri baraj
güvenliği gerçek zamanlı olarak izlenmektedir. EGP’nin akıllı baraj izleme hakkındaki
raporu: https://bit.ly/2UJ4DlW
3. Afrika Bölgesel Veri Küpü ile Tanzanya’daki Sulunga Gölünü Koruma
Tanzanya Afrika Bölgesel Veri Küpü (ARDC) kullanılarak Sulunga Gölü'nün ekolojik
dengesini ve çevresinde yaşayanların su ve gıda ihtiyaçlarını korumaya çalışıyor.
Bu sistem Uzay Algoritması (WOFS) ile su gözlemleri yapıp suda meydana gelen
değişimleri kullanarak karar vericiler için animasyonlar oluşturmaktadır. (Killough, 2019).
Rapor için bakınız: https://bit.ly/3aLYf2C
4.4. Su Kalitesinin İzlenmesi
21. yüzyılda her dokuz kişiden biriiçme suyunu
güvenli olmayan kaynaklardan
karşılamaktadır. (WHO, UNICEF,2015). Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde kanalizasyonun%
90'ı doğrudan arıtılmadan doğal ortama bırakılmaktadır (UNESCO WWAP, 2015).
Yapay Zekanın su kalitesini izlemede kullanımı aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;
•

Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti ile gerçek zamanlı su kalitesinin izlenmesi

Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti tabanlı çözümler gerçek zamanlı su kalitesi izleme ağları
kurarak daha sık veri toplamayı ve öngörü yapmayı etkinleştir. Bu sistemler genellikle
memba akımlarında çözünmüş oksijen ve toplam organik karbon miktarını izlemek ve kısa
vadeli (saatlik) ile mevsimsel (yağışlı ve yağışsız) tahminler yapmak için kullanılmaktadır.
•

Numune almaya dayalı su kalitesi izleme

Yapay Zeka tabanlı modellerde tanımlama ve sensör görüntü kalitesindeki gelişmeler
sudaki bakterilerin hızlı bir şekilde tespitini ve değişikliklerin zamana göre haritalanmasını
mümkün kılmaktadır.
•

Yapay kullanarak büyük su kütlesi kalite izleme ve uzaktan algılama (uydu
görüntüleri)

Yapay Zeka sensör yerleştirmenin ve su örnekleri toplamanın zor olduğu havzalarda
uydudan alınan görüntülerini sınıflandırmak için kullanılmaktadır. Bu yöntem, zamanla su
kalitesindeki değişiklikleri veya eğilimleri tespit etmekte büyük fayda sağlamaktadır.
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Uygulamalar
1. Temiz Su Yapay Zekası
Temiz Su yapay zekası ,su kalitesi ile ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmek
için çığır açan sistemlerden biridir. ABD'de geliştirilen bu sistem internet bağlantısına ihtiyaç
duymadan nesnelerin interneti ve konvolüsyon sinir ağı (Convolution Neural Network
(CNN)) kullanarak kirletici maddelerin belirlenmesi ve gerçek zamanlı analiz için
yararlanılmaktadır. Temiz Su Yapay Zeka kiti halen 500 USD karşılığında satın
alınabilmekte ve bu fiyatın düşmesi beklenmektedir. Temiz Su YZ’nın demosu (video):
http://bit.ly/35smaRT
2. Afrika'da uydu tabanlı su kalitesi izleme.
SERVIR derin öğrenmenin gücünden faydalanılarak, uydu bilgisiyle, Kenya, Malawi,
Ruanda, Tanzanya ve Uganda’da sınıraşan göllerdeki suların kalitesindeki değişiklikler
izlenebilmektedir. Sistem, kirleticileri kontrol etme çabalarını destekleyerek su kalitesinin
korunmasına katkıda bulunmaktadır. SERVIR Global’in hizmet kataloğu: http: // bit.ly /
2RXvmtN
3. Hindistan'da yeraltı suyu kalitesinin tahmini
YSA ve Çoklu Doğrusal Regresyon (MLR) su kalitesinin değerlendirilmesinde modelleme
kullanılır içme için uygun yeraltı suyu indeksi (WQI), Shivganga Nehri havzasından. WQI
gibi fizikokimyasal parametrelere dayalı pH, EC, TDS, TH, Ca, Mg, Na, K, Cl, HCO₃, SO₄,
NO₃ ve PO₄. Model başarıyla test edildi muson öncesi ve sonrası mevsimlerde diğer bölgesel
yerlerde uygulanacak yeraltı suyu kalitesini izlemek. Algoritmayı tartışan araştırma makalesi
ve sonuçlar: http://bit.ly/2Pt7xZh
4. Uydu ile güvenli içme suyunun arttırılması
Gana'daki Su Kaynakları Komisyonu Afrika Bölgesel Veri Küpünü (ARDC) kullanarak
Weija Rezervuarındaki su kalitesini değerlendirmek ve geliştirmek istemektedir. Bu
rezervuar Accra şehri ve çevre kentleri için ana tatlı su kaynaklarından biridir. (Werdell ve
diğerleri, 2018). Yapay zeka destekli uygulamalar: https://bit.ly/3bVS2kQ
Fırsatlar ve Öngörü
• Yakın gelecekte su örneklerini İnternet bağlantısına gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak
ölçecek akıllı telefonlara bağlanabilen uygun maliyetli portatif cihazlar mevcut olacaktır.
•Bütün su kirleticileri için küresel Yapay Zeka modeli eğitim verilerine açık veri çerçevesi
içinde ulaşmak mümkün olacak.
• Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti özellikli su kalitesi izleme cihazları hanelerdeki son
kullanıcılar ,restoranlar ve diğer kamusal alanlarda kurulup kullanılabilecek
restoranlar ve izlenmesi gereken kamusal alanlar bilinen su kirleticiler. Bu cihazlar
bakterilerden 100 kat daha küçük olan virüsleri tespit edebilme imkanı da sağlayacak.
• Yakında büyük su kütlelerinin su kalitesini uydu görüntülerini daha yüksek frekansta
(günlük veya haftalık) kullanarak daha doğru olarak ölçmek ve izlemek mümkün olacak.
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4.5. Suya Bağlı Afetlerin Tahmini ve İzlenmesi
Suya Bağlı Afetler (siklonlar, seller, taşkın ve kuraklık) doğal afetlerin % 90’ını
oluşturmaktadır. 2000 yılından 2018’in sonuna kadar 1,7 trilyon ABD Dolarının üzerindeki
ekonomik kayıp yaratan, toplam 5 326.000'in üzerinde ölümle sonuçlanan 5338 suya bağlı
doğal afet rapor edilmiştir. Taşkınlar tüm suya bağlı doğal afetlerin yaklaşık % 54'ünü
oluşturmaktadır (Perera ve diğerleri, 2019). Sadece 2018 yılında suya bağlı doğal afetler 137
milyar dolarlık ekonomik zarara neden olmuştur (Podlaha ve Bowen 2018).
Suya bağlı doğal afetlerin sıklığı, bu afetlerin tahmini ,sosyal direnç yaratılması ve etkilerinin
önceden değerlendirilmesi için Yapay Zeka tabanlı modellerin kullanılmasına duyulan
ihtiyacı arttırmaktadır. Yapay Zeka tabanlı sistemler, büyük ölçekli sınıraşan taşkın
verilerinin açık olarak elde edilebilir olması ile daha da etkili hale gelecektir.
Uygulamalar
1.Yağışlı periyotta Yapay Zeka Kullanılarak İşletme Optimizasyonu
ABD'nin Ohio Eyaletinde Yapay Zeka destekli modeller, meteorolojik verileri nesnelerin
internetinden gelen su seviyesi, akımın debisi ve rezervuar depolama kapasitesi gerçek zaman
verileriyle birlikte değerlendirmektedir. Bu sistem yağışlı periyotta şebekenin izlenmesine ve
sistemin işletmesinin taşkın kontrolü yapacak şekilde
gerçekleştirilmesine imkan
tanımaktadır.Büyük Cincinnati Büyükşehir Kanalizasyon Bölgesi proje sayfası:
http://bit.ly/35oxhLM
2. Hindistan'da taşkın tahmini
Google Acil Durum Uyarıları programı aracılığıyla Hindistan’da sel uyarıları vermek için
Yapay Zeka kullanmaktadır. Bu uyarı sistemi modeli tarihsel taşkın verileriyle , nehirden
gelen verileri kullanmaktadır. Sistem ayrıca taşkının tahmini şiddetini de tahmin etmektedir.
Taşkın tahmini ile ilgili Google’ın proje bloğu girişim: https://bit.ly/2XlQ4q6
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4. Şiddetli Kasırga Değerlendirmesi
NASA derin öğrenme tabanlı kasırga yoğunluğu tahmini yapan bir model geliştirmiştir.
Sistem, canlı kasırga hızlarını tespit için uydu görüntülerini kullanmaktadır. Bu veriler
NASA’ya geçen 6 saat süre içindeki verileri kullanarak bir saat sonraki durumun tahmini
konusunda büyük bir imkan sağlamaktadır. Sistem son zamanlarda Harvey Kasırgası için
başarıyla kullanılmıştır. Algoritmayı tartışan araştırma makalesi : http://bit.ly/38NdPub
Fırsatlar ve Öngörü
•

•
•

•

•

Yapay Zeka tabanlı sistemler , su bağlantılı afetlerin tahmininde kullanılmak üzere
daha yüksek bir doğruluk oranı ile frekans ve diğer değerlerin tahmin edilmesini
sağlamaktadır.
Yapay zeka, hava durumu ve taşkın tahmini (derinlik, akım değeri vb) gibi tüm
topluma açık olacak bilgilerin üretilmesi için önemli bir imkan sağlayacaktır.
Yapay zeka su bağlantılı afetlerin etkilerinin daha doğru bir şekilde benzeşimini
yapabilmek için kullanılacaktır. Bu benzeşimler afet etkisini azaltma stratejilerinin
geliştirilmesinde
ve başedebilirlik önlemlerinin alınmasında büyük fayda
sağlayacaktır.
Yapay Zeka kentlerin gelişmesinden sorumlu birimlerce su bağlantılı afetlerin daha iyi
izlenmesi ve kentsel gelişme planlarında bu afet etkilerinin dikkate alınması için
önemli bir imkan sağlayacaktır.
Yapay Zekanın dinamik veri tabanına dayalı periyodik risk haritaları oluşturmak için
kullanılması, gelişen ve büyüyen şehirler için büyük bir imkan sağlayacaktır.

5. YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ KULLANIMINDAKİ ZORLUKLAR VE ÖNERİLER
Yukarıda belirtildiği gibi, su ile ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için
Yapay Zeka uygulamalarının benimsenmesi birçok fırsat ve avantajlar sağlayacaktır. Ancak,
bunun yanı sıra bu sistemlerin uygulanmasında birçok ülkenin karşı karşıya kalacağı zorluklar
da mevcuttur.
Zorluklar
•

Dünyada Kuzey ve Güney ülkeleri arasında su konusunda yapay zeka sistemleri ile
ilgili bilgi, teknoloji ve uygulama alanlarında çok büyük bir fark bulunmaktadır. Su
Araştırmaları ve Yapay Zeka konusunda on lider ülkenin yedisi gelişmiş ülkelerdir.
Bu listede Afrika'dan hiçbir ülke yer almamaktadır. Ayrıca bölgesel ölçekte bu
konuda ülkeler arasında bilgi ve beceri paylaşımı eksikliği mevcuttur (Mehmood,
2019).

•

Yapay Zeka’nın su yönetiminde uygulanmasının yerel yönetimler ve üniversiteler
tarafından incelenmesi ve desteklenmesi yeterli değildir. Bu inisiyatif eksikliğinin
çoğunluğu yenilikçi çözümler benimsemekten uzak durmayı tercih eden yönetici ve
sanayicilerden gelmektedir. Bu yapısal sınırlamada mevcut iş akışının Yapay Zeka
uygulamaları ile olumlu yönde de olsa bozulacak olmasının etkisi bulunmaktadır.
(Abbosh ve diğerleri, 2017).
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•

Gelişmekte olan ülkelerde Su Yönetiminde Yapay Zeka kullanımın gelişmesinin
önündeki en önemli engellerden biri de gerekli kurumsal altyapı, yetişmiş insan
malzemesi konusunda politikalarının bulunmayışı olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun
yanısıra bu ülkelerde konuyu ele alınarak teknik uzmanlar ve kamu yöneticileri
arasında bilgi ve değerlendirme akışını sağlayacak platformların bulunmaması da bu
gelişmeyi yavaşlatmaktadır. (Markow ve ark., 2017).

•

Su sektöründe Yapay Zeka ile ilgili yenilikçi çözümlerin uygulanabilmesi için gerekli
altyapının oluşturulması konusunda
finansman bulma zorluğu vardır. (The
International Development Innovation Alliance, 2019).

•

Yapay Zeka uygulamalarını düzenleyen genel bir çerçeve dokümanın bulunmaması
bu süreçte alınan karar ve uygulamaların bireysel veya kurumsal düzeyde kalmasına
ve oluşan bilgi ve verilerin paylaşılmamasına neden olmaktadır. (Paul et al., 2018).

•

Yapay Zeka uygulamaları için çok miktarda kalite verisine ihtiyaç bulunmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda bu verilerin toplanması ve paylaşılması
konusunda hala çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Buna ek olarak bu ülkelerde veri
sahipliliği ve lisanslı veri konusu da problemlidir.

Öneriler
1. Su Hizmetleri yönetiminin ulusal ve bölgesel ölçekte Yapay Zeka tabanlı çözümlerin su
sektöründe kontrollü ve verimli bir şekilde kullanımı sağlamak için düzenleyici çerçeve
yönergeler ve eylem planları geliştirmesi uygun olacaktır.
2. Yapay Zeka’nın su sektöründe uygulanmasından elde edilen bilgi ve deneyimin
paylaşılması için bilgi portalları oluşturulmalıdır.
3. Yapay Zeka, dijital dönüşüm uygulamaları konusunda insan kaynakları yaratma hedefinin
orta ve uzun vadeli ulusal kapasite geliştirme ve eylem planlarında yer alması uygun
olacaktır. Bu planların kurumsal olarak yeniden yapılandırmaları da kapsaması süreci
hızlandıracaktır.
4. Su sektöründe yapay zekadaki gelişmelerin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda sağlanması
için üniversiteler de kamu özel sektör işbirliğinin bir parçası olmalıdır.
5. Su ile ilgili konularda Yapay Zeka tabanlı bütüncül çözümler geliştirilmesi için hükümet,
sanayi sektörü, akademi ve sivil toplum katılımlı platformların oluşturulması uygun olacaktır.
6. Sağlıklı, sürekli ve güvenilir veriye ulaşabilme konusunda gerekli düzenlemelerin dijital
dönüşüm ile birlikte ele alınarak sağlanması önem taşımaktadır.
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Politika Önerileri
Yapay Zeka modelleri, araçları ve teknolojileri uyarlama öncesi yerelleştirmeye ihtiyaç
duyarlar.
Suyla ilgili yapay zeka tabanlı sistemler için gerekli altyapı, uygulama kapasitesi ve fırsatlar
ülkelere ve ülkelerin alt bölgelerine göre çok büyük değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle bu
sistemler uygulanmadan önce uygulanabilme imkanını ve rantabilitesini belirlemek için temel
bazı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulur.
Karar vericiler su endüstrilerinde Yapay Zeka uygulamalarını benimsenmeden önce bütüncül
olarak sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin değerlendirmesini yapmalıdır.
Kapasite geliştirme politikaları Yapay Zeka ve İletişim teknolojileri konusunda tüm
paydaşların bilgi ve becerilerini geliştirmesine ihtiyaç duyarlar. Bu kapasite geliştirme
politikaları ayrıca disiplinler arası ve disiplinler ötesi araştırma ve geliştirme çalışmalarını da
harekete geçirmesi sözkonusudur.
Yapay Zeka uygulamalarıyla su sektöründe ortaya çıkabilecek işgücü fazlasının istihdam
edilebileceği yeni yatırımların planlanması gereklidir. Bu alanlarda çalışabilecek vasıflı
işgücünün sağlanabilmesi için her düzeyde sektörel eğitim programları oluşturmalıdır.
Yapay Zeka uygulamaları alanında vasıflı bir işgücünün sağlanması için yenilikçi eğitime
gereken önem verilmelidir. Bu yetenekli iş gücünün stratejik olarak sadece özel sektörde
değil aynı zamanda kamuda istihdam edilmesi imkanları da arttırılmalıdır.
Su sektöründeki yapay zeka uygulaması , yeni modellere ve yeni kurallara uyum için esnek
yönetim politikalarına ihtiyaç duymaktadır. Bu politikalar daha verimli çözümlerin
geliştirilmesi için derin öğrenme (deep learning) gibi alanlardaki gelişmeleri hızla kabul
edecek kadar esnek olmalıdır. Sık sık öngörü çalışmaları yapmak bu tür esnek politikaların
geliştirilmesinde yardımcı olabilir.
Yapay zekanın verimli ve başarılı bir şekilde uygulanması için içinde bütün paydaşların da
yer alacağı ulusal düzeyde bir düzenleme biriminin bulunması faydalı olacaktır.
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RAPOR HAKKINDA
İstanbul Ticaret Borsası (İTB), geçen yıl nisan ayında yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir
çalışma grubu kurdu. 10 bine yakın üyesinin tamamı gıda sektöründe faaliyet gösteren İTB’nin
kurduğu Komisyon, 6-7 aylık çalışmanın ardından projesini ortaya koydu. Gıda İsrafı
Projesinde öncelikle şu saptama yapıldı:
- 2018 yılında ülkemizde toplanan atık miktarı 33 milyon ton oldu. Atıkların 14.5 milyon
tonunun gıda olduğu biliniyor. Marketten ve mutfaktan çöpe giden gıdanın parasal değeri 14.5
milyar doları buluyor.
Komisyon, Öncelikle gıda israfını frenlemeye dönük çalışmalara odaklanacağını açıkladı ve
açıklamalarına şöyle devam etti.;
- Avrupa’dan çöplerde geri dönüşüm oranı yüzde 70’leri aşıyor. Ülkemizde bu oran yüzde
20’lerde kalıyor.Gıda israfı”nı azaltmak için ilk adımlarımızdan biri belediyeleri göreve
çağırmak olacak. 14.5 milyar dolarlık gıda ürününü marketten ve mutfaktan çöpe göndermek
Türkiye’ye yakışıyor mu?
Ülkemizde gıda israfını önlemek üzere birçok kurum bugüne değin birçok değerli çalışma yaptı.
Son olarak İstanbul Ticaret Borsası (İTB) “Gıda İsrafı Komisyonu tarafından başlatılan bu çok
kapsamlı ve sistemli çalışma sürerken farkındalık yaratarak bu çalışmaya uzmanlık alanımızda
şimdilik küçük bir katkıda bulunmayı düşündük. Bu konuyu esas olarak bir proje şeklinde ele
almayı planlamaktayız.
Yönetim Kurulumuz toplumun girdiği “ daha fazla tüket- tüketemediğini at “ girdabının bir
sistem sorunu olduğunu değerlendirmektedir. Ancak bu konudaki farkındalık yaratma
çabalarına da destek olunması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle Ekmek ve Gıda israfına
yönelik olarak elinizdeki ön raporu hazırlayıp atılanın sadece gıda değil bununla birlikte
çöpe atılan stratejik su kaynaklarımız olduğunu ifade etmeye çalıştık.
Raporumuzun bu konuda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz

Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan
19 Temmuz 2020
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1.GİRİŞ

TİSVA Raporu: 2018'de 253 milyar lira israf edildi
Türkiye İsrafi Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı rapora göre bir yılda milli gelirin yüzde
15'ine denk gelen yaklaşık 555 milyar lira kaynağı israf ediyoruz. 214 milyar liralık gıda
israfının yapıldığı Türkiye'de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Hazırlanan rapor,
Türkiye'nin enerjide, suda, gıdada, meyve sebzede yaptığı israfın boyutlarını gözler önüne
seriyor.

26 MİLYON TON GIDA
Raporda, gıda alanında Türkiye'de israf edilen miktarın 26 milyon ton olduğuna işaret edilirken
bunun 125 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi.
Ayrıca, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ı kaybolduğu
veya israf edildiğine de dikkat çekilerek en iyimser hesapla bunun 25 milyar lira değerinde
olduğu vurgulandı.
GÜNDE 6 MİLYON EKMEK
Ekmek israfının ayrıca dikkat çektiği kaydedilen raporda, “2018’de Ülkemizde 300 gram
üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretilmiş, tüketim ise 79 milyon civarında
gerçekleşmiştir. Geriye kalan 6 milyon ekmeğin günlük çöpe gittiği ifade edilmektedir. Bu oran
üretilen ekmeğin yüzde 7'sine denk gelmektedir" denildi.
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2.TÜRKİYE’NİN SU KAYNAKLARI VE SU YÖNETİMİ
Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde yer aldığından, su kalitesinin iyileştirilmesi, kullanılabilir
su miktarının artırılması ile koruma ve kullanma dengesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması
büyük önem taşımaktadır
Türkiye’nin yüzölçümü 779.500 km2 ve yıllık ortalama yağış hacmi 450 milyar m 3 olup, yıllık
tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli toplamı 112 milyar m 3’tür. Ülkenin toprak ve su
kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşlarının geliştirdikleri
projeler neticesinde çeşitli amaçlara yönelik yıllık su tüketimi 54 milyar m3'e (%48,2) ulaşmıştır
(DSİ, 2018).
Bu suyun 40,0 milyar m3'ü (%74) sulama, 7 milyar m3'ü (%13) içme-kullanma, 7 milyar m3'ü
(%13) sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. 2017 yılı için, tüketilen
suyun 39 milyar m3’ü (%72,2) yerüstü sularından ve 15 milyar m3’ü (%27,8) yeraltı sularından
sağlanmaktadır (DSİ).
15,0 milyar m3 olarak belirlenen yeraltısuyu tahsis miktarı 2017 yılı sonu itibariyle 15,45 milyar
m3 olup sektörel dağılımı aşağıdaki gibidir (DSİ, 2018). 1. 3,94 milyar m3 devlet eliyle yapılan
(kooperatif + DSİ Sulamaları + TİGEM) (% 26), 2. 6,07 milyar m3 şahıs sulamaları (% 39), 3.
4,06 milyar m3 içme-kullanma (% 26), 4. 1,38 milyar m3 sanayi (% 9).
Kişi Başına Düşen Su
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2017 yılı adrese dayalı nüfus verileri
kullanılarak hesaplandığında, Türkiye’nin kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının
1.400 m3 civarında olduğu görülmektedir. Buna göre Türkiye, su azlığı yaşayan bir ülkedir.
2040 yılı için nüfusumuzun yaklaşık 100 milyon olacağını öngörülmektedir. Bu durumda, 2040
yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının yaklaşık 1.120 m 3 olacağı
hesaplanmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin gelecekte su sıkıntısı çeken ve su stresi olan bir ülke
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olma ihtimalini göz önüne sermektedir. Türkiye’nin su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde
yönetimini sağlamak gayesi; ülkenin bütün vatandaşlarını, sektörlerini ve kurum/kuruluşlarını
doğrudan alakadar eden milli bir meseledir
Ortak Alan Su
Ülkemizde hazırladığımız ulusal planlar, stratejiler ve eylem planları farklı kurumlarca
hazırlanmış olmakla birlikte içerik olarak birçok ortak alanı ilgilendirmektedir. Söz konusu
ortak alanların en önemlisi “su” dur. Su ile ilgili kurumların eşgüdüm içerisinde hareket
edememesi çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda gıda güvenliğimizin
sağlanması da gıda israfına son verilmesi de su kaynaklarımız ile doğrudan ilgili bir konu
olmaktadır.
Ulusal Su Planındaki Uyarı
1 Haziran 2019 tarihinde “Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu” tarafından onaylanıp yürürlüğe
giren ilk Ulusal Su Planımız su yönetimimiz için bir rehber niteliğindedir. Bu planda yer alan
bazı tespit ve uyarılar çok dikkat çekicidir
Türkiye’de yıllık, 7 milyar m3'ü (%13) sanayide, 7 milyar m3 'ü (%13) içme-kullanma suyu
olarak ve 40 milyar m3'ü (%74) sulamada kullanılmak üzere toplamda 54 milyar m 3 su
kullanıldığı belirtilmekte ve bu miktarın , teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar
m3 su potansiyelinin % 48,2’sine karşılık geldiği ifade edilmektedir. Ulusal Su Planında yer
alan aşağıdaki ifadeler çok dikkat çekici olup tüm kişi kurum ve kuruluşların bu konuda üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir (1).
“ Türkiye’de son 20 yılda, tüketilen toplam su miktarında % 40 oranında bir artış
görülmektedir. Nüfus artış hızı, içme-kullanma, tarım, sanayi, enerji sektörlerindeki büyüme
dikkate alındığında, önümüzdeki 25 yıl içinde ihtiyaç duyulacak su miktarının bugünkü su
tüketiminin üç katına ulaşacağını öngörülmektedir.”
Ülkemizde Net Tarımsal Su Tüketimi
Ulusal Su Planı(1) ve DSİ Genel Müdürlüğü verilerine göre halen tarımsal sulama için yılda
yaklaşık 40 milyar m3 mavi su kullanılmaktadır. Yine ulusal su planında sulama oranı ( bitki
kök bölgesine ulaşan suyun tarlaya verilen toplam su miktarının oranı) %51 olarak
verilmektedir. Bu durumda bitkiler tarlaya verilen suyun sadece yaklaşık 21 milyar m3’ünden
yararlanmaktadır. Ancak bu suyun yaklaşık %5’i drenaj kanalları ile tüketilmeden geri
dönmektedir. Yukarıda belirtilen miktarın içinde yağışa bağlı tarım yapılan alanlardaki yeşil
su ayak izi yoktur.
3.SU AYAK İZİNİN BİLEŞENLERİ
Su ayak izi,gerçek su kullanım miktarını gösterir,hem yağışları hem de kullanılan su miktarını
göz önünde bulundurur,suyun nerede ve ne kadar kullanıldığını dikkate alır (7).Su ayak izinin
bileşenleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır;
Yeşil Su Ayak İzi :Bir ürün yetişirken yağmur suyu kaynaklı kullanılan su miktarı (bitki
terlemesi dahil)
Mavi Su Ayak İzi: Bir ürünün yetişmesi için kullanılan yüzey veya yer altı suyu miktarı
toplamı (bitki terlemesi dahil)
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Gri Su Ayak İzi :Atık su deşarjından gelen kirliliğin seyreltilmesi için gerekli su miktarı
toplamı
Tarım Ürünlerinin Üretilmesi İçin Kullanılan Su Miktarının Hesaplanması
Su ayak izi, bir birim ürün elde edebilmek için doğrudan ve dolaylı olarak tüketilen su
miktarı (m3) olarak tanımlanmaktadır.

Şekil 1.Sektörlere ve su ayak izi bileşenlerine göre üretimin su ayak izi (14).
Türkiye’nin toplam su ayak izinin %89’nu tarım sektörü, %7’ni evsel kullanım ve %4’nü sanayi
oluşturur. Sektörlere ve su ayak izi bileşenlerine göre üretimin su ayak izi Şekil1 de verilmiştir.
Tarımın su ayak izinin %92’si bitkisel üretimden, %8’i otlatmadan kaynaklanır.
Bitkisel üretimin su ayak izine bakıldığında, en büyük payın %38 ile tahıllara ait olduğu
görülmektedir. Tahılları, %31 ile yem bitkileri izler. Endüstri meyveler %13, yağ bitkileri %5,
sebzeler ve baklagiller %2’sini oluşturur (7).
Tarım ürünlerinin üretilmesi için kullanılan su miktarının hesaplanması için birçok parametre
dikkate alınmalıdır. Örneğin; 1 kg. sığır eti üretmek için ne kadar su harcandığını inceleyelim.
Bir sığırın 3 yıl beslenmesi gerektiğini ve yaklaşık 200 kg kemiksiz et elde edileceğini kabul
edelim. Bu hayvanın yaklaşık olarak 1300 kg tahıl, 1200 kg saman vb., 24m 3 içme suyu, 7 m3
temizleme suyu tükettiği dikkate alınırsa, 1 kg kemiksiz sığır eti üretebilmek için yaklaşık 6.5
kg tahıl, 36 kg saman vb. ve 155 litre su (sadece içmek ve servis için) kullanılması ve üç yılda
tüm girdiler için yaklaşık 15 500 litre su harcanması gerektiği söylenebilir (7).
Bazı tarım ürünlerinin su ayak izlerinin dünya ortalaması Tablo1 a,b ‘de verilmiştir.
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Türkiye’de Tarım’ın Su Ayak İzi
Türkiye’de üretimin su ayak izi yaklaşık 139,6 milyar m 3/yıl olarak belirlenmiştir(7).
Türkiye’de üretimden kaynaklanan su ayak izinin %64’ü yeşil su ayak izi, %19’u mavi su
ayak izi,%17’si ise gri su ayak izi %17 olarak tanımlanmaktadır.
Türkiye’nin toplam su ayak izinin %89’nu tarım sektörü, %7’sini evsel kullanım ve %4’nü de
sanayi üretimin oluşturduğu ileri sürülmektedir. Tarımın su ayak izinin ise %92’sinin bitkisel
üretimden, %8’inin de otlatmadan kaynaklandığı ifade edilmektedir.(7).

Şekil 2. Bitkisel üretimin su ayak izi (14)
Bitkisel üretimin su ayak izine bakıldığında,
• En büyük payın %38 ile tahıllara ait olduğu görülmektedir(Şekil 2 ).
• Tahılları, %32 ile yem bitkileri izler.
• Meyveler ve sert kabuklu meyveler %13,
• Yağ bitkileri %5,
• Sebzeler ve baklagiller %2’sini oluşturur.
Tarım sektörünün önemli bir parçası olan bitkisel üretimde kullanılan suyun %66’sından
fazlasını yeşil su oluşturur. Bu sektörde yer alan otlatmanın su ayak izi ise büyük ölçüde yeşil
sudan oluşur. Yeşil su oranının yüksek olması, bu sektör için yağışın önemini vurgular.
Bitkisel üretimde kullanılan suyun yaklaşık %20’sini ise mavi su oluşturur.(7).
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4.ÇEŞİTLİ GIDALARIN SU AYAK İZLERİ
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Tablo 1 a.Bazı tarım ürünlerinin su ayak izleri (ortalama dünya değerleri) (4)

Tablo 1 b. Bazı ürünlerin su ayak izleri (14).
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5.GIDA İSRAFI ZİNCİRİ
Gıda israfı değer zincirinin her aşamasında karşılaşılabilecek bir sorun olsa da, en önemli
kayıplar sürecin başında ve sonunda yani üretim ve tüketim aşamalarında yaşanıyor.
Gelişmekte olan ülkelerde sorun üretim ve nakliyede, gelişmiş ülkelerde ise daha çok tüketim
sırasında ortaya çıkıyor.

Gıda sadece ekonomik değil sosyal ve çevresel boyutlarıyla da ele alınması gereken bir konu. Gıda
israfının önüne geçilmesi, açlıkla mücadeleye, yoksulluğun önlenmesine ve çöp alanlarındaki
karbon emisyonunun (ve tabii ki ihtiyaç fazlası üretimin) azalmasıyla su kaynaklarının daha az
ve verimli kullanılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye hizmet ediyor.

İstanbul Ticaret Borsasının Gıda İsrafı Projesi kapsamında yaptığı ön çalışmada aşağıdaki
tespitler yer alıyor;
- 2018 yılında ülkemizde toplanan atık miktarı 33 milyon ton oldu. Atıkların 14.5 milyon
tonunun gıda olduğu biliniyor. Marketten ve mutfaktan çöpe giden gıdanın parasal değeri 14.5
milyar doları buluyor.
Çalışmalar sırasında gıda kayıp ve israflarının yaşandığı 5 aşama saptandı:
* Gıda Kayıpları: Tarlada, taşımada (lojistik) ve gıda sanayinin üretimi sırasında yaşanıyor.
* Gıda İsrafı: Marketlerde, evlerde (restoran ve oteller dahil) yaşanıyor.
5.1.ÇÖPE GİDEN EKMEĞİN SU AYAK İZİ
Elinizdeki bu çalışmada öncelikle ekmek israfının su ayak izinin hesaplanmıştır. Bunun nedeni
çöpe giden ekmek sayısının ve su ayak izinin çöpe giden gıda miktarından daha sağlıklı bir
şekilde hesaplanabilmesidir.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı rapora göre 2018’de ülkemizde 300
gram üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretilmiş, tüketim ise 79 milyon
civarında gerçekleşmiştir. Geriye kalan 6 milyon ekmek çöpe gitmiştir. Bu oran üretilen
ekmeğin yüzde 7'sine denk gelmektedir (5).
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Literatürde 1 kg buğday için 1300 lt. suya ihtiyaç olduğu belirtilmektedir(4). Bu durumda 300
gramlık bir ekmeğin su ayak izi yaklaşık 400 lt olmaktadır. Günde 6 milyon ekmeğin çöpe
atıldığı kabulü ile günde yaklaşık 2,500 000 m 3 suyu çöpe attığımız ortaya çıkmaktadır.
Bu miktar İstanbul’un bir günlük su kullanımına eşittir. Bir diğer deyişle Türkiye bir yılda
sadece ekmek israfı ile İstanbul’un tüm barajlarından bir yılda çekilen kadar bir suyu çöpe
atmaktadır.
Türkiye’nin bir yılda çöpe giden ekmek ile israf ettiği su miktarı Melen Barajında depolanacak
toplam suyun 1,5 katıdır (Yaklaşık 1 milyar m3/yıl) .
Burada ekmeğin su ayak izi için biraz detaya girecek olursak buğday üretiminde kullanılan su
ayak izi bileşenine de bakmamız gerekir.
Yılda yaklaşık 20 milyon ton buğday üretilen Türkiye’de buğday %33’lük payıyla tüketimin su
ayak izinde öne çıkan bir üründür. Bitkisel üretimin su ayak izinin %36’sı ve tahılların su ayak
izinin de %95’i buğdaydan kaynaklanır(14).
Türkiye’de buğday üretilen başlıca iller ve mavi-yeşil su ayak izi bileşenleri Şekil 3’de
verilmiştir.

Şekil 3. Buğday üretilen başlıca illerimiz ve mavi/yeşil su ayak izi bileşenleri (14).
Türkiye, buğdayda hem ithalatçı hem de ihracatçıdır. Buğday ithalatı yıllara göre farklılık
göstermesine rağmen üretim hacminin ortalama olarak %15’i ithal edilmektedir(14). Bu
durumda çöpe giden ekmek ve buğday ürünlerinin çok büyük bir bölümünün su ayak izi yerli
su ayak izimiz olmaktadır.
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5.2.ÇÖPE GİDEN PİLAV’ın SU AYAK İZİ

Türkiye`de pirinç tüketimi yaklaşık 750 bin ton olurken, bu tüketimin yaklaşık 550 bin tonu
yerli üretimle, kalan kısmı ise ithalatla karşılanmaktadır (7).
Literatürde tarladan toplanan pirincin su ayak izi 1670 lt/kg olarak verilmektedir.Bu pirincin 1
kg ı markette rafa gelene kadar kabuğu, kepeği ve tohumu çıkarılıp öğütülmekte ve 670 grama
düşmektedir. Bu durumda 1kg öğütülmüş beyaz pirincin su ayak izi 2500 lt/kg a çıkmaktadır
(10,11).
Bu 550 bin ton yerli üretim pirinçten evlerde bir gün önceden kalması, dibi tutması ve/veya
lapa olması nedenleriyle sadece %5 ‘inin bile çöpe gittiğini kabul edersek (27 500 ton) oluşan
su kaybı yaklaşık olarak (üretim için kullanılan su 68,75 milyon m3 + 71 500 m3 (pilav yapımı
için kullanılan su 1 kg pirinç için 2,5 lt ) yılda 68 821 500 m 3 olmaktadır.
5.3.ÇÖPE GİDEN MAKARNA’nın SU AYAK İZİ
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Literatürde bir kilogram makarna üretiminde kullanılan su miktarı için makarnanın çeşidine ve
üretildiği yere bağlı olarak 1410, 1710, 1850 lt arasında değişen değerler verilmektedir
(9,12). Türkiye 2019 yılı itibariyle toplam 700 000 ton makarna tüketti. Bu makarnanın hemen
hemen tümü Türkiye’de üretildi. Tüketilen bu makarnanın yaklaşık %10’unun çöpe gittiğini
kabul edersek bu durumda bir yılda Makarna ile çöpe giden su miktarı yaklaşık 130 000 000
m3 olmaktadır. Bu da Ankara’ya bir yılda verilen içme kullanma suyunun %35’inin çöpe
gitmesi anlamına gelmektedir.

6.TARIMSAL SU AYAK İZİNİNDE YEŞİL ,MAVİ VE GRİ SU ORANLARI
Tarım sektörünün önemli bir parçası olan bitkisel üretimde kullanılan suyun %66’sından
fazlasını yeşil su oluşturur. Bitkisel üretimde kullanılan suyun yaklaşık %20’sini ise mavi su
oluşturur(7). (Şekil 1).
Türkiye’de su ayak izinde, bitkiler içerisinde en büyük payı tahıllar ile yem bitkileri almaktadır.
Bu bitkiler yeşil su ayak izinde de ilk sıralarda bulunmaktadır(7). (Şekil 2).
Mavi su ayak izinde ise en büyük payı sebze ve meyveler ile endüstri bitkileri almaktadır.
Endüstri bitkileri gibi ekonomik değeri yüksek olan bitkilerin mavi su ayak izi daha yüksektir.
Bunlar arasında özellikle şekerpancarı özel bir yere sahiptir.
Bu durumda özellikle ekmek ile çöpe giden su , yeşil su olarak adlandırılan yağmur suyudur.
Sebze ve meyvelerin kaybı ve israfı ile çöpe giden su ise mavi su (yüzey veya yeraltı suyu)
olarak kabul edilir.
7.ÇÖPE GİDEN TOPLAM GIDANIN SU AYAK İZİ
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan çalışmalara göre
Türkiye’de yılda israf edilen gıda miktarı 26 Milyon ton’dur (5).
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TİSVA’ya göre Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ı
kaybolmaktadır (5). (Gıda Kaybı)
TUBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre israf edilen sebze ve meyve miktarı 12 milyon
tondur (5). (Gıda İsrafı)
Çöpe giden gıdadaki çeşitlilik nedeniyle çöpe giden su ayak izinin hesaplanması ekmekteki
kadar kolay olmayacaktır. Bunun için konu bir proje kapsamında ele alınıp çeşitli örneklem
metodları ile gıda kayıpları ve gıda israfının daha çok hangi gıdalarda gerçekleştiğinin tespiti
gereklidir. Bu konu bir proje kapsamında ele alınmalıdır.
Bu konuda bugüne kadar yapılmış olan çalışmalardan elde edilen sonuçların birlikte
değerlendirilmesi ile yaklaşık da olsa Gıda Kaybı ve Gıda İsrafı konusunda bazı verilere
ulaşmak mümkün olmuştur. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda aşağıdaki değerler elde
edilmiştir.
•

Türkiye’de yılda israf edilen gıda miktarı 26 Milyon ton’dur

•

Türkiye’de bir yıldaki meyve ve sebze kaybı yaklaşık 15 milyon tondur

•

Türkiye’de bir yılda israf edilen meyve sebze miktarı 12 milyon tondur.

•

İstanbul Ticaret Borsasının yaptığı ön çalışmaya göre 2018 yılında ülkemizde toplanan
gıda atığı miktarı 14,5 milyon tondur.

Yukarıdaki veriler üzerinden aşağıdaki kabuller yapılarak su ayak izi tahmin edilmeye
çalışılmıştır.
Yıllık meyve ve sebze kaybımız : 15 milyon ton
Yıllık gıda israfımız
: 13 milyon ton
------------------------------------------------------------------Toplam tahmini yıllık gıda kayıp ve israfı: 28 milyon ton.
Tükettiğimiz meyve ve sebzelerin ülkemizde üretildiği kabulü ile yaklaşık bir hesap yapılmıştır.
Bu yaklaşık hesap ile ;Tablo 1a ve 1 b ‘de verilen bazı tarım ürünleri arasında artık olarak
daha fazla çöpe gittiği düşünülenlerin birim su ayak izi değerlerinin aritmetik ortalaması 950
lt/kg olarak belirlenmiştir.Bu durumda 28 milyon ton olan tahmini toplam gıda kayıp ve
israfının toplam su ayak izi yılda 26,6 milyar m3 olmaktadır.
Tarımsal sulama için ülkemizde yılda kullanılan yaklaşık 40 milyar m 3 mavi sulama suyundan
yaklaşık 21 milyar m3’ü bitki kök bölgesine ulaşmaktadır.
Literatürde ülkemizde bitkisel üretimde kullanılan suyun %66’sından fazlasının yeşil su,
yaklaşık %20’sinin ise mavi su olduğu yer almaktadır (7).
2014 yılında WWF ‘nin Su Yönetimi Genel Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte hazırladığı
TÜRKİYE’NİN SU AYAK İZİ RAPORU Su, Üretim ve Uluslararası Ticaret İlişkisi raporunda
Türkiye’de üretimin su ayak izi yaklaşık 139,6 milyar m 3/yıl olarak verilmiştir. (14) Aynı
raporda bu su ayak izinin % 89’unun tarım sektöründen kaynaklandığı belirtilmektedir.
Tarım sektörü içinde bitkisel üretimin su ayak izi payı ise %92 olarak verilmektedir. Bu
çalışmada bitkisel üretimin su ayak izinin yaklaşık 21 milyar m3’ü mavi su,80 milyar m3’ü de
yeşil su olarak verilmiştir.
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Ülkemizde bir yılda toplam gıda kayıp ve israfı ile 26,6 milyar m3 suyun kaybolduğu
düşünülürse, yüzey ve yeraltısuyu ile yapılan sulama ile yağışa bağlı tarımda kullanılan toplam
suyun en az dörtte birinin her yıl kaybedilmekte olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu miktar Keban Barajı’nın aktif depolama hacminden de fazladır.

Keban Barajı ve HES
İsraf arttıkça her yıl artarak devama edecek olan bu kayıp, ekonomik bir kayıp olduğu kadar
stratejik su kaynaklarımızın boşa kullanımı olarak da büyük öneme sahiptir.
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8.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ülkemizde bir yılda sadece ekmek israfı ile kaybettiğimiz su miktarı İstanbul’un bir yılda
kullandığı ortalama suya eşittir( 1 milyar m 3).
Bir yılda tükettiğimiz pilav ve makarnanın sadece %5-10’unun çöpe gittiğini varsayarsak, bu
durumda Ankara’ya bir yılda sağlanan içme ve kullanma suyunun %55’inin çöpe gittiği ortaya
çıkmaktadır.
Elde edilebilen verilerle yapılan tahmini bir hesap, tarımsal sulamada kullanılan mavi ve yeşil
suyun yaklaşık dörtte birinin (26,6 milyar m3) bir yıllık gıda kayıp ve israfı ile çöpe gittiğini
ortaya koymuştur. Bu miktar Keban Barajının aktif depolama hacminden de fazla bir miktar
olup çöpe giden gıda miktarı ile her yıl artacaktır.
Türkiye’nin su kaynakları iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve kirlenme gibi baskılar
altındadır. Su kaynaklarımız gıda’dan sanayi ve enerji’ye kadar her türlü üretimde
kullanılmaktadır. Bu durumda suyu, sadece içme ve kullanma su kaynağı olarak değil üretilen
birçok ürünün temel girdisi olarak düşünmek zorundayız. Bu ürünleri hem üretirken hem de
kullanırken yapılacak olan tasarruf aynı zamanda stratejik su kaynaklarımızın da verimli ve
tasarruflu kullanımı anlamına gelecektir.
Not:Ülkemizde gıda israfını önlemek üzere birçok kurum bugüne değin birçok değerli çalışma
yapmıştır. Son olarak İstanbul Ticaret Borsası (İTB) “Gıda İsrafı Komisyonu tarafından başlatılan
Gıda İsrafı Projesi sürerken farkındalık yaratarak bu çalışmaya uzmanlık alanımızda şimdilik küçük
bir katkıda bulunmayı düşündük. İstanbul Ticaret Borsası’nın Projesinin sonuçlarından da
yararlanarak bu konuyu kapsamlı bir proje şeklinde ele almayı planlamaktayız.
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Rapor Hakkında
Meteorolojik olayların değişkenliği, istatistiksel belirsizliği arttırıp alınacak önlemler
konusunda karar vermeyi zorlaştırmaktadır. Ancak elde mevcut veriler kesin olmasa da
önümüzdeki dönem için bilim insanlarının bazı öngörülerde bulunmasına imkan vermektedir.
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Şen olmak üzere değerli bilim insanları ve birçok meteoroloji uzmanı önümüzdeki üç aylık
dönemde Türkiye geneline düşecek olan yağışların beklenen miktarda olmayabileceğini ileri
sürmektedirler. Bunun yanısıra uzmanlar kış yağışlarının öneminden söz etmekte ve bu
yağışlardaki azalmanın sulama ve hidroelektrik enerji barajlarının su bütçesindeki su açığını
arttıracağını belirtmektedirler.
Biz bu raporda mevcut durumu ve bu meteorolojik öngörüleri dikkate alarak hidrolojik
kuraklığın hidroenerji üretimine olan etkilerini analiz etmeye çalıştık
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1.GİRİŞ
Son yıllarda Dünyayı ve Ülkemizi tehdit eden meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklık içinde
bulunduğumuz 2020 su yılının ilk aylarından itibaren daha da belirginleşmiştir. Meteorolojik ve
hidrolojik olayların geçmişte vuku bulmuş olaylara dayandırılması öngörülerde tutarlılığı büyük
ölçüde artırmaktadır.
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Ülkemizde de kuraklık bu su yılı başından itibaren iyice
kendini hissetmeye başlamıştır. Ülkemizde su kaynakları rejiminde yarı kurak iklim bölgesinde
olmamızın etkisi ile oluşan hidrolojik değişkenlik nedeniyle depolamalı tesislerin önemi
büyüktür.Diğer bir deyişle, mevsimsel değişkenliğin yüksekliği sebebiyle, sularımızı doğru
projelerle depolamak ve su yönetimimizi daha verimli hale getirmek zorundayız.
Ayrıca, artan iklim değişikliği etkileri ve olağandışı atmosfer olayları karar vericilerin ve su
yöneticilerinin daha hızlı karar almasını ve uygulamaya koymasını da zorunlu kılmaktadır.
2.MEVCUT DURUM
2.1.Türkiye’de Meteorolojik Veriler (2019-2020)

Ülkemizin önemli bir bölümünde 2020 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 yılında yağışlarda Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
dışındaki tüm bölgelerde normallerine göre azalma olduğunu ortaya koymaktadır. Yağışlarda bir
önceki yıla göre kıyaslandığında ise tüm bölgelerde azalma gerçekleşmiştir.

Şekil 1. Bölgelere göre su yılı yağışları
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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 (Şekil 1).
Yeni su yılı başlangıcından bugüne kadar geçen sürede (Kasım, Aralık 2020) yağışların
mevsim normallerinin %50 altında seyretmesi 2021 için endişelerin artmasına neden
olmuştur. Meterolojik kuraklığın şiddetiyle hidrolojik kuraklığın da peyderpey oluşmasıyla,
barajlardaki doluluk oranları düşmüştür. İklim bilimciler ve kuraklık alanında çalışmalar
yapan meteoroloji uzmanları 2021 yılının Ocak, Şubat, Mart aylarında yağışların ortalamanın
üzerinde olma ihtimalini düşük görmektedir. Yağışların kısa süreli ve şiddetli olması, ayıca
kar değil sadece yağmur şeklinde düşmesi durumunda barajlarda su ve enerji yönetimini
rahatlatacak bir doluluk oranına ulaşılması uzak bir olasılık olarak görünmektedir

2.2. 2020 Yılında Bazı Nehirlerdeki Yıllık Toplam Su Açısından Durum

Ülkemizde DSİ tarafından işletilen 1330 AGİ Mevcut olup bunların 924 AGİ On-line olarak
takip edilmektedir. Bu akım gözlem istasyonlarının Türkiye’ye dağılımı aşağıda Şekil 2 de
verilmiştir.

Şekil 2. DSİ’nin Hidrometri Gözlem İstasyonları1

1

https://www.meteoroloji.org.tr/simdi-kuraklik-peki-ya-sonra
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Şekil 3. Klasik Akım Gözlem İstasyonları
2.3. 2020 Yılında Bazı Nehirlerde Ölçülen Yıllık Toplam Akımların Diğer Yıllarla
Mukayesesi2
Bu bölümdeki veriler ve grafikler eski DSİ Rasatlar Şube Müdürlerinden ve halen
Meteoroloji Mühendisleri Odası Hidroloji Komisyonu Başkanlığını yürüten Meteoroloji
Mühendisi Ziyaattin Durmaz’ın 1 ay önce çevrimiçi mesleki etkinlik olarak düzenlenen
Kuraklık Panelindeki sunumundan kendi bilgileri dahilinde alınmıştır. DSİ, MGM ve
Üniversitelerdeki Meteoroloji Mühendislerinin katkısıyla hazırlanan bu çalışma, esasen,
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından temin edilen verilerle adı geçen panel
için özel olarak hazırlanmıştır3
Bu çalışmada ülkemizin bazı bölgelerindeki nehirlerde DSİ Hidrometri İstasyonlarında (Şekil
3) ölçülen yıllık toplam akımların diğer yıllarla mukayesesi yapılmıştır.

Şekil 4.Ölçüm değerleri kullanılan DSİ Hidrometri istasyonlarının konumları

i METEOROLOJİ MÜH. ODASI HİDROLOJİ KOMİSYONU
BAŞKANLIĞI https://www.meteoroloji.org.tr/
2

3

https://www.meteoroloji.org.tr/simdi-kuraklik-peki-ya-sonra
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Bu değerlerin alındığı istasyonların coğrafik yerlerini yaklaşık olarak gösteren harita
Şekil.4'de verilmiştir. 11 adet Akım Gözlem İstasyonunda gözlenen verilere göre elde edilen
grafikler ise Şekil 4'de verilmiştir.
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21 Havza 21-194 AGİ Akım Seyri (Bingöl Karlıova)
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Şekil 5. 11 adet hidrometri istasyonundan elde edilen yıllık toplam akım verilerinin yıllara
göre değişimi 4
Şekil 5'de verilen grafiklerin5 Ceyhan havzası hariç tümünde, 2020 yılında ölçülen yıllık
toplam akımların ortalama değerlerden %20 ile %70 arasında daha az olduğu görülmektedir.
Şekil 5'deki grafikler incelendiğinde ilk değerlendirmede 2020 su yılının özellikle Batı ve İç
Bölgeleri ile Doğu Anadolu Bölgelerinde kurak denilebilecek bir seviyede geçtiği
görülmektedir. Susurluk havzasında 2020 su yılının, uzun yıllar değerlerine göre durumuna
bakıldığında ise daha önce kurak olarak nitelendirilen 1989, 1994, 2001, 2007, 2014 yıllarına
oldukça benzerlik göstermektedir6.
Meteoroloji Mühendisleri Odası'nın hazırlamış olduğu sözkonusu çalışmada da ifade edildiği
üzere, hidrolojik kuraklığın tespit ve takip edilmesinin en doğru yöntemi Akım Gözlem
İstasyonları (AGİ) vasıtasıyla suyun seyrinin takip edilmesidir. Bu raporda değerlendirilen
toplam akım verileri ülkemizdeki tüm havzaları kapsamasa da geçen yılın düşük olan toplam
yağış verileri ile eğilim olarak uyumludur. Bu da hidrolojik kuraklığın oluşma nedeni
konusunda da bir fikir vermektedir.

4

https://www.meteoroloji.org.tr/simdi-kuraklik-peki-ya-sonra
Ziyaattin DURMAZ/Hidroloji Komisyonu Başkanı. METEOROLOJİ MÜH. ODASI HİDROLOJİ
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI https://www.meteoroloji.org.tr/
6
Ziyaattin DURMAZ/Hidroloji Komisyonu Başkanı. METEOROLOJİ MÜH. ODASI HİDROLOJİ
KOMİSYONU BAŞKANLIĞI https://www.meteoroloji.org.tr/
5

12

Şekil 6 Barajların doluluk oranları

Diğer yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2020 ‘de yapılan bir
açıklamada7 Enerji barajlarımızın doluk oranı %34 olarak verilmiş ve 374 depolama
tesisindeki ortalama doluluk oranı da %33,5 olarak belirtilmişti. Bu oranların kurak geçen
kasım ve aralık ayları nedeniyle daha da düştüğü tahmin edilmektedir.

3. EYLÜL,EKİM,KASIM ve ARALIK 2020’DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN KAYNAK
BAZLI DAĞILIMI

Şekil 7 Kaynak bazlı elektrik üretiminin aylara göre değişimi
7

https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/GormeEngellilerDetay.aspx?OgeId=4818&Liste=Haber
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TSKB tarafından yayınlanan Aylık Enerji Bülteni8’ne göre Ekim ayında üretilen elektriğin
%68,9’unu sağlayan termik santraller, Kasım ayında toplam elektriğin %69,1’ini üretmiştir.
Oluşan % 1,2 puanlık bu artışta hidroelektrik santrallerden üretilen elektrikte gerçekleşen
gerilemenin etkili olduğu izlenmektedir (Şekil 7 ).
3.1.HES’lerde ve Yenilenebilir Enerji Üretiminde 2019 Yılının 2020 ile Kıyaslaması
Ekim ayında %17,5’lik bir paya sahip olan hidroelektrik santralleri, Kasım ayı içerisinde aylık
bazda toplam üretilen elektriğin %12,7’sini sağladı. 2019 yılında %44,5 olan yenilenebilir
enerji santrallerinin elektrik üretimindeki payı, 2020 yılı Kasım ayında %30,9 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, baraj tipi hidroelektrik santraller toplam üretimin %10’una
katkıda bulunurken, rüzgâr enerjisi santralleri toplam üretimin %8,9’unu sağlamıştır9.
Aralık ayında da birçok bölgede yağışların normallerin altında gerçekleşmesi HES’lerin enerji
üretimindeki payının daha da düşebileceği ihtimalini ortaya çıkartmaktadır.
2020 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında barajlı HES’lerin aylık toplam
üretimdeki payı bir önceki yılın aynı dönemine nazaran ortalama %22 oranında Akarsu
HES’lerinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payının ortalaması da %25,5 oranında
gerilemiştir. (Şekil 8 ve Şekil 9). Bu dönem içinde elektrik enerjisi arttığı için buradan ortaya
çıkan ihtiyacın işletme özellikleri nedeniyle doğalgaz santrallerinden karşılanmış olduğu
düşünülmektedir.

Şekil 8.Barajlı HES elektrik enerjisi üretiminin toplam elektrik enerjisi üretimi içindeki oranı
8
9

Can Hakyemez 11 Aralık 2020 Aylık Enerji Bülteni Kasım 2020 hakyemezc@tskb.com.tr
Can Hakyemez 11 Aralık 2020 Aylık Enerji Bülteni Kasım 2020 hakyemezc@tskb.com.tr
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Şekil 9. Akarsu HES’lerinin üretiminin toplam elektrik üretimindeki oranı
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4.KURAKLIK İÇİN YAKIN DÖNEM ÖNGÖRÜLERİ

Şekil 10. Ocak 2021 için yapılan bir mevsimlik yağış anomalisi öngörüsü ( Prof.Dr. Murat
Türkeş)
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TÜRKİYE VE BÖLGESİNDE YAKIN GELECEKTEKİ (OCAK-ŞUBAT-MART 2021)
YAĞIŞ-KURAKLIK DURUMU10
Ne yazık ki, çeşitli ulusal meteoroloji kuruluşlarının ve hava tahmin merkezlerinin uzun
vadeli hava tahmin model ürünleri ve mevsimlik tahminlerine dayalı değerlendirmemize göre,
hem Aralık ayının kalan günlerinde hem de önümüzdeki birkaç ayın Türkiye’de -bazı bölgeler
dışında- az yağışlı, kurak ya da çok kurak geçme olasılığı vardır. Hazırladığımız ayrıntılı
haritadan da anlaşılabileceği gibi, olasılıkla Ocak, Şubat hatta Mart ayına kadar
gerçekleşebilecek yağışlar, özellikle ülkenin batı yarısında, İç Anadolu, Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2020 kuraklığının etkisini azaltacak ya da sona erdirecek
kadar yeterli ve bereketli olamayabilecektir.(Şekil 10 ).
Bu noktada sözlerim yanlış anlaşılsın istemem. Önümüzdeki birkaç aylık dönemde
Türkiye’de hiç yağış olmayacak diye bir açıklama yapmıyorum.
Olası yağışların Türkiye’de yaşamakta olduğumuz bu kurak dönemin etkisini
giderebilecek ya da kuraklığı tümüyle sonlandırabilecek bir düzeyde olmayacağını
vurgulamaya çalışıyorum.
Bunun başlıca meteorolojik ve atmosferik nedeni, söz konusu dönemde, Türkiye, Türkiye’nin
doğu ve kuzeydoğusu bölgeleri ile Karadeniz ve Hazar havzalarında kuvvetlenebilecek olan
yüksek basınç koşullarının (kuvvetlenen kararlı antisiklonik dolaşım anomalisi, vb.)
klimatolojik olarak Türkiye’de yağış oluşturması beklenen/gereken cephesel orta enlem ve
Akdeniz siklonları (cephesel alçak basınç denetimli yağışlı, fırtınalı, görece serin ya da soğuk,
vb. hava tipleri) için bir set (atmosferik blok etkinliği deseni) oluşturarak Türkiye’de sinoptik
ya da bölgesel ölçekli bereketli (yeterli, yararlı) yağış oluşumuna engel olabilecek olmasıdır
(Şekil 10).
Böyle bir kuvvetlenen yüksek basınç ve antisiklonik dolaşım deseni, olasılıkla Türkiye’nin
büyük bölümünde uzun süreli ortalamalardan görece daha sıcak koşulların ve kuraklık
olaylarının etkili olmasını yönlendirecek ya da denetleyecektir.

10

Bu bölüm Prof.Dr. Murat Türkeş tarafından hazırlanmıştır.
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5. 2019 YILINDA TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
2019 Yılında Türkiye’nin elektrik enerjisi üretimi ile ilgili istatistiki veriler EÜAŞ’ın 2019
yılı Faaliyet Raporundan elde edilerek aşağıdaki şekillerde sunulmuştur.

Şekil 11. EÜAŞ HES’lerinin Türkiye elektrik üretimine katkısı (EÜAŞ 2019 Yılı Faaliyet
Raporu)
EÜAŞ tarafından işletilen barajlı HES’ler (12 776 MW) 2019 yılında Türkiye’de üretilen
toplam elektriğin %14’ünü üretmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1 Türkiye’nin 2019 yılındaki elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı (EÜAŞ 2019
Yılı Faaliyet Raporu)

Tablo 1'deki 88.879 GWh’lik Hidroelektrik enerji üretimi EÜAŞ ve Serbest Üretim
Şirketlerinin Barajlı ve nehir tipi HES’lerinin tümünden üretilen hidroelektrik enerji
miktarıdır.
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Şekil 12. Türkiye’de 2019 yılındaki elektrik enerjisi üretiminin kuruluşlara göre dağılımı
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6..DEĞERLENDİRME
Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağındaki bir ülke olarak zaman zaman mevsimsel ve
dönemsel yağışlarda azalma ve sıcaklıklarda artış şeklinde meteorolojik değişkenlikler
yaşamaktadır. Yaşanan bu değişikliklerin şiddeti ve süresinin uzunluğuna göre takip eden
süreçte hidrolojik kuraklık ve tarımsal kuraklık tehlikesi ile de karşı karşıya
kalınabilmektedir.2020 yılında ülkemizin yağışlarının tüm bölgelerde normalin altında
gerçekleşmesi hidrolojik kuraklık etkisinin oluşmasına ve toplam elektrik üretiminde
hidroelektrik enerji üretiminin payının azalmasına neden olmuştur. Örneğin 2019 yılında
88.879 GWh olan hidroelektrik enerji üretimi Aralık 2020 itibariyle %17 oranında bir
düşüşle 73.810 GWh’a gerilemiştir11.
Meteoroloji uzmanları ve iklimbilimcilerin eldeki bulgu ve bilgilere dayanarak 2021 yılının
ilk aylarında da yağışların normalin altında gerçekleşme ihtimalinden söz etmeleri, su ve
enerji yönetiminin şimdiden tedbir almasını gerekli kılmaktadır.
2020 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında barajlı HES’lerin aylık toplam
üretimdeki payı bir önceki yılın aynı dönemine nazaran ortalama %22 oranında Akarsu
HES’lerinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payının ortalaması da %25,5 oranında
gerilemiştir. (Şekil 8 ve Şekil 9). Bu dönem içinde elektrik enerjisi tüketimi arttığı için
buradan ortaya çıkan ihtiyacın işletme özellikleri nedeniyle doğalgaz santrallerinden
karşılanmış olduğu düşünülmektedir.
Ülkemizin toplam elektrik üretiminde Serbest Üretim Şirketleri %72 gibi büyük bir paya
sahiptir. Ancak hidroelektrik enerji üretiminin yaklaşık yarısı
EÜAŞ tarafından
yapılmaktadır. Örneğin 2019 yılında ülkemizin barajlardan ürettiği hidroelektrik enerjinin
%47’si çok düşük bir maliyetle ve pik saatlerde kullanılma özelliğine sahip olarak EÜAŞ
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Hidroelektrik enerji üretiminin çeşitli nedenlerle azaldığı dönemlerdeki elektrik talebi,
diğerlerinden daha hızlı devreye alınma özellikleri nedeniyle doğalgaz çevrim santrallerinden
karşılanır. Bu durum özellikle pik saatlerdeki enerji maliyetinin de artması ve hanelere ilave
maliyet getirmesi sonucunu doğurabilmektedir.
Özet olarak ülkemizde toplam elektrik enerjisinin % 72'si, hidroelektrik enerjinin de %50’si
Serbest Üretim Şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde yağışların
normalin altında seyretmesi durumunda hidroelektrik enerji üretiminin payının azalması
ihtimali vardır.Bu nedenle su yönetiminin olduğu gibi enerji yönetiminin de olası hidrolojik
kuraklığı dikkate alan bir üretim ve enerji temini planlaması yapması faydalı olacaktır.
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RAPOR HAKKINDA
Su Politikaları Derneği olarak 5 yıldır ülkemizin su kaynaklarının korunması ve en verimli
şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için bilgiye dayalı analizler yapıyor ve raporlar
hazırlıyoruz.
Bu dönem içine yaptığımız çalışmalarda stratejik kaynağımız yeraltısularımızın daha akılcı
,planlı ve verimli olarak kullanılması ve korunması konusunda bazı eksiklerimizin olduğunu
tespit ettik.Bu tespitler çok daha ayrıntılı olarak ulusal su planında ve ulusal havza yönetim
stratejisinde de yer almaktadır.
11 Ocak 2021’de yayınlanan NASA kuraklık haritası önümüzdeki süreçte bizleri bekleyen
muhtemel sorunları gündeme taşıdı. Türkiye ve pek çok ülke için uydu üzerinden
görüntüleme yapan NASA, 11 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı görüntülerle Türkiye'nin yer
altı sularının kritik seviyelerde olduğunu ve 2021 yılı başlarında Türkiye’nin çoğu bölgesinde
şiddetli kuraklık yaşandığını açıkladı. Bu açıklamalarla gündeme taşınan yeraltısuyu
kaynaklarımızın mevcut durumunu, işletme rezervi, sektörel ve kurumsal tahsis miktarları
,kullanımı ve ölçüm sistemleri açısından incelemeye çalıştık
2019 yılında yayınlanan Ulusal Su Planı 2019-2023
•

“Aşırı su çekimi yapılan akiferlerde öncelikle aşırı çekimin önüne geçilmeli ve yeraltısuyu
barajı ya da suni besleme imkânları araştırılmalıdır. “ şeklinde yer almaktadır.

Yine Ulusal Havza Yönetim Stratejisi 2014-2023 te raporunda da yeraltısularımız
konusunda;
•

Havza bazında yeraltı suyu işletme rezervini esas alan beslenim-boşaltım dengesine 2023
yılında ulaşılacak şeklinde bir hedef konulmuştur.

Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023) Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel
İhtisas Komisyonu raporunda da
•

Sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su kaynaklarına
yönelik miktar kısıtlaması, farklı fiyatlandırma gibi alternatifler geliştirilecektir ve

•

Yeraltı suyu kullanımı Plan dönemi boyunca %5 düşürülecektir
açıklaması yer almaktadır.

2.Ulusal Su ve Ormancılık Şurasında da ise
•
•

İzinsiz yeraltı ve yerüstü su kullanımları tespit edilmeli, izinsiz kullanımların önüne
geçmek için gerekli tedbirler alınmalıdır
Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının, çevresel ve nükleer etkilerden en az kirlenen
su kaynağı olması bakımından deprem, kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü
hallerde kullanılmak üzere rezervde tutulması, tarımsal sulamalarda yüzey suyu
projelerinin hayata geçmesine bağlı olarak yeraltı suyu kullanımının azaltılması
sağlanmalı, yeraltı suyu kirliliği ve aşırı çekimin önlenmesi için tedbirler alınmalıdır
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şeklinde öneriler dile getirilmiştir.

Raporumuzun, bu stratejik su rezervlerimizin kullanımı ve korunması konusundaki
farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
SPD Başkanı
28 Ocak 2021
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1.GİRİŞ
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de kullanılabilir yer üstü
ve yer altı su potansiyeli yıllık toplam 112 milyar metreküpü bulmaktadır Bu potansiyelin 44
milyar metreküpü tarım sektöründe, 13 milyar metreküpü de içme-kullanma ve sanayi suyu
sektöründe olmak üzere toplam 57 milyar m3 olarak kullanılmaktadır. DSİ, gelecek yıllarda
su sıkıntısı çekilmemesi için arzın artırılması ve talebin kısıtlanmasına yönelik çalışmalar
yürütmektedir. Türkiye'de tarımsal sulamada kullanılan su miktarının makul seviyelere
çekilmesi amaçlanırken, bu kapsamda modern sulama sistemlerine de geçiş yapılmaktadır.
2000'li yılların başında tarımsal sulamanın %6’sı modern sulama ile yapılırken bu oranın
bugün yüzde 28'e yükseldiği belirtilmektedir (1)
2. YERALTINDAKİ SULARIMIZ
Yeryüzüne düşen yağışların bir bölümü bitkiler tarafından tutulmakta, bir bölümü toprak
tarafından emilmekte, bir bölümü yüzeysel akışa geçerek akarsulara kavuşmakta, bir bölümü
de derinlere doğru sızarak muhtelif derinliklerde kayaların çatlaklarında, çeşitli boyuttaki
kum, mil ve çakıl gibi malzemelerin arasındaki boşluklarda depolanmaktadır. Yeraltındaki
boşluk veya gözeneklerde tutulan suya “yeraltı suyu” denmektedir. Yeraltı suyu dünyanın tatlı
suyunun yaklaşık olarak %22'sini sağlamakta olup hidrolojik döngünün bir parçasıdır. Yeraltı
suyunun asıl kaynağı yağışlardır. Yağışlar, yeryüzüne düştüğü yerde veya yakınında yeraltına
sızabildiği gibi akarsular, göller ve bataklıklardan da yeraltısuyuna sızma olabilmektedir. Bu
doğal kaynakların yanında yapay rezervuarlar ve her türlü su iletim hatlarından da (içmesulama suyu şebekeleri, yağmur suyu boruları vb)
yeraltısuyuna beslenme
gerçekleşebilmektedir.
Yeraltısuyu birçok şehrin, sulama sistemlerinin ve sanayi tesisinin su ihtiyacını karşılayan
doğal su kaynağıdır. Yeraltısuları farklı kullanıcılar tarafında kullanılabilen ve aşırı
kullanıldığında yenilenmesi, kirletildiğinde ise temizlenmesi uzun zaman alan ortak bir havuz
veya depo olarak ele alınabilir (Şekil 1). Ancak yeraltısularımız bazı bölgelerde, kendini
yenilemeye fırsat bulamadan aşırı tüketilmekte ve su seviyeleri yıldan yıla hızla düşmektedir.
Bu nedenle, bu kaynaklara yönelik koruma ve verimli kullanma önlemlerinin arttırılması
büyük önem taşımaktadır.

Şekil 1.Yeraltısuyu sistemi
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2.1.Yeraltındaki Sularımız Ne Durumda ?
Ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu kuruluş olan DSİ Genel
Müdürlüğü'nün Yeraltısuları ile ilgili görev ve sorumlulukları arasında; yeraltısularının
nerelerde, hangi derinlikte, ne miktar ve kalitede olduğunu belirlemek amacıyla hidrojeolojik
etüdler yapmak, kaynakların envanterini tutmak, işletme rezervlerini belirlemek ve ilan
etmek, tesisleri kurmak ve devir işlemlerini tamamlamak, ekonomik ve verimli olarak
işletilmesini sağlamak, yeraltından su elde etmek amacıyla talepte bulunanlara amacına
uygun olarak 167 sayılı Yeraltısuları Hakkıındaki Kanun hükümlerine uygun olması halinde
tahsiste bulunarak, bunların tescilini ve envanterini tutmak, Yeraltısularının Kirlenmeye ve
Bozulmaya Karşı Korunması Yönetmeliği hükümleri gereği, ülke çapında bütün
yeraltısularımızın kalite parametrelerini belirleyerek izlemektir. Sonuç olarak DSİ, yeraltısuyu
kaynaklarımzı kullandırırken hem miktar, hem de kalite yönüyle korumakla yükümlüdür.
DSİ tarafından yeraltısuyu potansiyeli birçok ovamızda etüt edilmiş olup, 465 adet
Hidrojeolojik Etüt, 368 adet Planlama Aşaması Hidrojeolojik Etüt, 282 adet Jeofizik Etüt
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yeraltısuyu dinamik bir olgu olduğundan belirli periyotlarda ova
ve havzalarımızda revize hidrojeolojik etütler yapılmakta veya yaptırılmaktadır (4).(Şekil 2).

Şekil 2. DSİ’nin hidrojeolojik planlama çalışmaları
Ülkemizin hidrojeolojik etüt çalışmaları sonucu hesaplanarak raporlanmış yeraltısuyu rezervi
23 milyar m3, yeraltısuyu emniyetli rezervi ise 17,81 milyar m3’tür. Günümüz teknik ve
ekonomik şartları çerçevesinde çeşitli maksatlara yönelik olarak tüketilebilecek yerüstü suyu
miktarı yıllık 94 milyar m3, emniyetle çekilebilecek yeraltı suyu işletme rezervi yıllık 17,81
milyar m3 olmak üzere ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yıllık toplamı
111,81 milyar m3’tür. Bu veriler, çalışmalar ilerledikçe (havzalarda master planlar
tamamlanmış, hidrojeolojik etütler ve kütle belirleme çalışmaları devam etmektedir) revize
edilmektedir.
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2.2.Yeraltısularımızın Sektörel Tahsisleri
DSİ Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye'de 18 milyar metreküplük yeraltı suyu
işletme rezervi bulunurken, bunun 16,62 milyar metreküpü tahsis edilmiş durumdadır.
Bu tahsisin 11,21 milyar metreküplük kısmı tarımsal sulama suyu (bireysel sulamalar, kamu
ve YAS sulama kooperatifleri), 1,49 milyar metreküplük kısmı sanayi suyu, 3,92 milyar
metreküplük kısmı içme-kullanma suyu olarak ayrılmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. DSİ tarafından yapılan yeraltısuyu sektörel tahsisleri (2019) (8).
Belgeli kuyu sayısı: 369 054
DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılı sonu itibarıyla 38 071 içme-kullanma, 17
904 sanayi, 313 079 sulama maksatlı kuyular olmak üzere, toplam 369 054 belgeli kuyu
bulunmaktadır (1).( Şekil 4 )

Şekil 4. DSİ tarafından yeraltısuyu kullanımı için belge verilen kuyu sayılarının dağılımı (8).
2019 yılı itibariyle ülkemizde tarımsal sulamada kullanılan yüzey suyu 35,36 milyar m3
olurken toplam yeraltısuyu tahsisi de 16,62 milyar m3 olmuştur. (Şekil 5).
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Şekil 5. Toplam yeraltısuyu tahsisi ve sulamada kullanılan yüzey suyu miktarları (8).
Ülkemizdeki tarımsal sulamanın bir bölümünün yapıldığı yeraltısuyu sulamaları aşağıda
verilen 4 grup tarafından gerçekleştirilmektedir.
•

Yas Sulama Kooperatifleri: DSİ tarafından inşa edilen ve işletmesi kooperatifler
tarafından yapılan geri ödemeli sulamalardır .
• DSİ Sulamaları: Yüzey sulamalarını takviye etmek maksadıyla inşa edilmiş kombine
sulamalardır.
• Kamu Sulamaları (TİGEM) : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yaptığı
sulamalardır.
• Belgeli Şahıs Sulamaları: Şahısların DSİ’den belge alarak kendi imkânları ile
yaptıkları yeraltısuyu sulamalarıdır .
Ülkemizde sulanan alan miktarı artmakta olup çeşitli kurum ve kuruluşlarca işletmeye açılan
alanlar Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca işletmeye açılan sulama alanları (8).
Türkiye’de 21 büyük kentimize temin edilen içme ve kullanma suyunun %40’ı (5), tüm
kentlere temin edilen içme ve kullanma suyunun da yarısına yakını yeraltısuyundan
10

karşılanmaktadır (Şekil 7)

Şekil 5 Kentlerimizde kullanılan içme ve kullanma sularının ağırlıklı durumu
2.3 Yeraltısularında Emniyetli İşletme Rezervimiz
Ülkemizde işletmeye alınan yeraltı suyu rezervleri son yirmi yılda DSİ tarafından
artırılmaktadır. Ancak bu artış, yeraltı suyu kapasitesinin artırılması değil, var olan rezervlerin
daha fazla miktarda kullanılması anlamına gelmektedir. Son olarak emniyetli işletme rezervi
17,81 milyar m3 olarak açıklanmıştır (Şekil 8). 2019 yılı itibariyle tahsisi edilen toplam miktar
ise 16,62 milyar m3 olmuştur. Bu veriler genel bir durumu ifade etmekten öteye
gitmemektedir. Çünkü tahsisler ile fiili, yani gerçekleşen çekimler aynı değildir. Ayrıca,
havza veya akifer ölçeğinde yeraltısuyu potansiyeli ve sürdürülebilir şekilde çekilebilecek su
miktarının tespiti, ayrıca kurak ve yağışlı yıllardaki değişkenliğinin belirlenmesi, en önemlisi
de hesaplanan miktarların ne derecede gerçekçi olduğunun iyi bir gözlem ağı ile test edilmesi
gerekir. Bazı havzalarda ise kaçak kullanımlarla birlikte fiili çekimler aşırı bir hal almış,
yeraltısuyu sistemi olumsuz etkilenmiştir. Örneğin, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında hazırlanan, Küçük Menderes Nehir Havzası
Yönetim Planı’na göre, Küçük Menderes Havzası ve alt havzalarında toplam yeraltı suyu
beslenimi 716,5 milyon m3 iken, toplam fiili çekim 1 milyar 145 milyon 500 bin m3 tür. Bu
verilere göre, su kuyularından, yeraltı sularının beslenim miktarından daha çok su çekilmekte
ve yeraltı su seviyesi sürekli olarak düşmektedir.

11

Şekil 8. DSİ verilerine göre yeraltısuyu işletme rezervinin yıllara göre değişimi (8).
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3.NASA’NIN UYDU VERİLERİ VE YERALTISULARIMIZ

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uzay programı çalışmalarından sorumlu olan NASA
(National Aeronautics and Space Administration) yani Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
Ocak ayı içinde ülkemizi de içine alan ve kuraklıkla ilişkilendirilen görüntüler paylaşmıştır
(Şekil 9 ve Şekil 10). Birkaç yıldır kuraklık yaşayan ve son bir-iki ayda çokça konuşulan
kuraklık olayını konuşan ülkemizde bu görüntüler dikkatleri üzerinde toplamıştır.
NASA kuraklık haritası 11 Ocak 2021 günü Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi İzleme
(GRACE-FO) uyduları tarafından kaydedilmiştir.

Şekil 9. NASA’nın uydu verileri yardımıyla gerçekleştirdiği toprak nemi haritası (9).
NASA’nın Türkiye’deki şiddetli kuraklığı gösteren haritalarını sosyal medyada paylaşan
İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği’nden Doç. Dr. Barış Önol “NASA
tarafından uydu gözlemlerinden alınmış bu haritalarda 11 Ocak itibariyle yeraltı suyu ve
toprak nemindeki durum görünüyor. Normallere göre su eksikliği, yani kuraklık ciddi
seviyede. Son yağışlar durumu biraz olsun iyileştirmiştir ama durum ciddi” açıklamasında
bulunmuştur. Açıklamada 2019’un yaz ve sonbahar aylarının da yağmurdan mahrum kaldığı,
rezervuarlardaki su seviyelerinin azaldığı vurgulanmıştır. 2020’nin ikinci yarısında ise
yağışların oldukça yetersiz olması nedeniyle son 5 yılın en kurak döneminin yaşandığı
kaydedilmiştir. Temmuz 2020’den bu yana, Türkiye’deki hemen hemen tüm illerin neredeyse
her ay ortalamanın altında yağış aldığı belirtilmiştir. Ayrıca Ekim’den Aralık ayına kadar,
ülke genelinde meydana gelen yağışların, 1981-2010 ortalamasından yüzde 48 daha düşük
olduğu vurgulanmıştır.
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Şekil 10.NASA’nın uydu verileri yardımıyla gerçekleştirdiği yeraltısuyu haritası (9).
3.1.Yeraltısuyu ve Toprak Nemini Gösteren NASA Uydu Haritaları Ne Anlama
Geliyor?
NASA’nın Şekil 9 da verilen haritasında topraktaki bitki kök bölgeleri için önemli olan 1
m’lik yüzeydeki nem oranları görünmektedir. 11 Ocak 2021 itibariyle yapılan ölçümlere göre
tarımsal üretim açısından önemli olan bu kuraklık ciddi boyutlarda görünmektedir. Ancak
gerçekleşecek yağışlarla bu oranların olumlu yönde çok hızlı değişebileceği de açıklanmıştır.
Şekil 10’daki harita ise GRACE-FO uyduları tarafından ölçülen 11 Ocak 2021 itibariyle sığ
yeraltısuyu rezervuarlarını göstermektedir. Renkler, yağış yüzdesini veya yeraltı suyu
miktarının uzun vadeli kayıtlarla (1948-2010) karşılaştırma sonucunu göstermektedir. Uydu
verileri ile 1948-2010 yılı kayıtları karşılaştırılmış ve bu verilere göre yeraltı su sularındaki
çekilme (çekilme ile sığ tabakalarda nem eksilmesi) tespit edilmiştir. Bu uydu haritasında,
Türkiye’nin geneli gibi Kafkasya’nın kuzeyinde de sorun olduğu ancak Ortadoğu’da daha az
sorun bulunduğu belirlenmiştir. Haritadaki mavi alanlar 1948-2010 ortalamasından daha fazla
nem bulunduğuna, turuncu ve kırmızı alanlar ise daha az nem bulunduğuna işaret etmektedir.
NASA tarafından servis edilen bu haritalar, birçok çevrede 2021 yılı başlarında Türkiye’nin
çoğu bölgesinde şiddetli kuraklık yaşandığı, yeraltısuyu seviyelerimizin normal seviyenin
altına düştüğü şeklinde yorumlanmıştır. Öncelikle şunu kabul etmek gerekir ki, bu toprak
nemi ve yeraltısuyu haritaları, uzaktan algılama yöntemleri ile uydu görüntülerinden
oluşturulmuştur. Alındığı döneme ait çok genel bir durumu yansıtmaktadır. Her şeyden önce
anlık bir durumu temsil etmektedir. Bu nedenle genel bir durum değerlendirilmesi olarak
kabul edilmesinin daha uygun olacağı ve bu konuda daha detaylı bir analizin mevcut gözlem
kuyularından alınmakta olan verilerle çok daha sağlıklı bir şekilde yapılabileceği
unutulmamalıdır. NASA’nınkine benzer çalışmalar küresel ve bölgesel durumun topluca
görülmesi yönünden önemli ve değerlidir, ancak yeraltısuları ile ilgili bilgilerin yerinde
ölçümlerle elde edilmesi, verilerin havza ve ülke ölçeğinde birleştirilerek yorumlaması
gerekir. Çünkü her havzanın yeraltısuyu yönünden durumu, kuraklık ve çekimlere olan
tepkisi, seviye düşümlerinin kalıcı veya geri dönüşümlü olup olmadığı, kuraklığın etkisi,
kullanımların etkisi, yerüstü depolamalarının etkisi vb. ayrı ayrı araştırılması gereken ve buna
göre değerlendirme yapılması gereken bir konudur.
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4.YERALTISULARIMIZIN EMNİYETLİ REZERVİNİN ÜLKE ÖLÇEĞİNDE
DAĞILIMI VE TAHSİSLER AÇISINDAN MEVCUT DURUMU
2019 yılındaki yeraltısuyu emniyetli işletme rezervimiz DSİ tarafından 17,81 milyar m3
olarak açıklanmıştır. Yine DSİ verilerinde 2019 yılı itibariyle toplam 16,62 milyar m 3 tahsis
yapıldığı görülmektedir. Bu durumda yeraltısuyu tahsislerimiz emniyetli işletme rezervimize
çok yaklaşmıştır.

Şekil 11. Havzalara göre yeraltısuyu beslenimi ve işletme rezervleri (8).
DSİ tarafından 2019 yılı için tespit edilen nehir havzalarında yeraltısuyu beslenimi ve
havzalardaki işletme rezervleri değerleri Şekil 11’de verilmiştir.
2019 yılındaki yeraltısuyu emniyetli işletme rezervimiz DSİ tarafından 17,81 milyar m3
olarak açıklanmıştır. Yine DSİ verilerinde 2019 yılı itibariyle toplam 16,62 milyar m3 tahsis
yapıldığı görülmektedir.Bu durumda yeraltısuyu tahsislerimiz emniyetli işletme rezervimize
çok yaklaşmıştır.
DSİ tarafından 2019 yılı için tesbit edilen nehir havzalarında yeraltısuyu beslenimi ve
havzalardaki işletme rezervleri değerleri Şekil.. de verilmiştir. Bu verilere göre havzaların
toplam yeraltısuyu beslenimi 23,03 milyar m3 ,yeraltısuyu işletme rezervi ise 17,81 milyar m3
olmaktadır. Ancak Şekil 11’den de görüldüğü gibi birçok havzadaki yeraltısuyu beslenimi
işletme rezervine çok yakındır. Bu durum birçok havzamızdaki yeraltısuyu tahsislerinin
işletme rezervlerine ve yeraltısuyu beslenimine yaklaştığını ortaya koymaktadır. Yeraltısuyu
kullanımı açısından havzalarımızın durumu Şekil12 de verilmiştir.
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Şekil 12. Yeraltısuyu kullanımı açısından havzaların durumu (2).

Şekil 13.Yeraltısuyu tahsislerinde yıllara göre değişim (8).
Bu nedenledir ki Şekil13 de de görüldüğü gibi 2012 yılından sonra sulama suyu
tahsislerindeki radikal artışın karşılanması ancak içme kullanma ve sanayi suyuna ait tahsisin
aşağıya çekilmesi ile gerçekleştirilebilmiştir
Sulama suyu için kurumlara veya şahıslara tahsis edilen miktar açısından durumu gösteren
grafik ise aşağıda verildiği gibidir.
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Şekil 14 YAS Kooperatiflerine ve belgeli şahıs sulamalarına tahsis edilen yeraltısularının
durumu (8).
Yine Şekil 14 de görüldüğü gibi 2012 yılında DSİ sulamaları ile özel sulamalara tahsis
edilen yeraltısuyu miktarı artarken yeraltısuyu sulama kooperatiflerine ve kamu kuruluşlarına
ait tahsislerde azalmanın gerçekleşmeye başlamıştır. Bu eğilim daha sonraki yıllarda da aynen
sürmüştür. (Şekil 15).

Şekil 15.Tahsis edilen yeraltısuyu miktarının yıllara göre kümülatif artışı (8).
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Şekil 16.Belgeli şahıs sulamalarına ait yıllık yeraltısuyu tahsisleri .(DSİ verilerinden elde
edilmiştir.(8)).
Şekil 16’da da görüldüğü gibi 2011-2019 yılları arasındaki dönem belgeli şahıs
sulamalarına ait yeraltısuyu tahsislerinin arttığı bir dönem olmuştur. Tahsisler yılda
ortalama 90 milyon m3’den yılda ortalama 340 milyon m3’e çıkmıştır. (Şekil 16).
Yıllara göre bu değişimin kümülatif gösterimi aşağıdaki grafikte verildiği gibidir.

Şekil 17. Belgeli şahıs sulamalarına ait toplam su tahsisi (8).
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Grafikte de görüleceği üzere çok uzun yıllardır Yeraltısuyu Sulama Kooperatifleri ve kamu
kuruluşlarına yapılan toplam yeraltısuyu tahsisi miktarı yaklaşık 4 milyar m3 iken (Şekil
14) son 7 yılda sadece belgeli şahıs sulamalarına 3 milyar m3 ilave yeraltısuyu tahsisi
yapılmıştır(Şekil 17).
Bu tahsisle 2012 yılından bu yana belgeli şahıs sulamalarına yapılan toplam yeraltısuyu
tahsisi yaklaşık iki katına çıkmıştır.(Şekil 17). Bu durum, Şekil 18'de de oransal olarak da
ifade edilmiştir.

Şekil 18. Tarımsal sulamaya tahsis edilen yeraltısularının kurum ve kuruluşlara dağılımı (DSİ
verilerinden elde edilmiştir (8)).
Bu durumda tarımsal sulama için tahsisi edilen yeraltısularının kurum ve kuruluşlara
dağılımında daha önce ilk sırada yer alan Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerinin yerini
belgeli şahıs sulamaları almıştır. Mevcut durumda tarımsal sulama için tahsis edilen
yeraltısuyunun %59’u belgeli şahıs sulamalarına %34’ü YAS Kooperatiflerine tahsis edilmiş
bulunmaktadır.(Şekil 18).
5.YERALTISUYUMUZUN KULLANIMININ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İLE
KONTROLÜ
İlk olarak 2012 yılında yer altı sularımızın korunması amacıyla kuyulardan çekilen veya
çekilecek suyun ölçülmesi için düzenleme yapılarak ilk aşamada Konya ve Ergene
havzalarındaki tüm kuyular ile ülke genelinde sanayi amaçlı tüm kuyulara ölçüm sistemi
kurulması zorunluluğu getirilmiştir.
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Ölçüm sistemi neden gerekli ;

Kuyulara takılması planlanan ölçüm sistemleri
1. Yeraltısuyu miktarında yıllık ve uzun dönemde meydana gelen değişikliklerin
hesaplanmasında
2. Kuyulardan yapılan çekim ile doğal kaynaklardan gelen boşalımların tahmin
edilmesinde
3. Yeraltısuyunun tahsisi ve kullanım miktarlarının izlenmesi ve kontrolünde
4. Akifer1 sisteminin nasıl çalıştığının anlaşılmasında ,akiferlerin fiziksel ve hidrolik
parametrelerinin belirlenmesinde
5. Sürdürülebilir bir YAS yönetiminin yapılmasında
büyük öneme sahiptir.Bu kapsamda yapılan yasa çalışması bağlamında DSİ Genel
Müdürlüğü tarafından ölçüm sistemi yönetmeliği yayınlanmıştır.
Ölçüm Sistemi ‘nin sağlayacağı bir diğer büyük fayda : Akiferlerin gerçek kapasitesi
Baba ve Murathan tarafından yapılan bir çalışmada(10) “DSİ’ce yeraltısuyu potansiyelini
belirlemeye yönelik mevcut hidrojeolojik etüt raporları ova bazında genellikle alüvyon
akiferlerin hidrolik parametreleri ve kaynak boşalımları esas alınarak hazırlanmıştır. Doğal
olarak bu yaklaşımla ele alınan hidrojeolojik etüt raporları havzalarda yer alan tüm
akiferlerin gerçek kapasitesi, hidrolik değerleri, yayılımları, kalınlıkları ve sınırları
konusunda birçok eksiklikleri içermektedir.” şeklinde bir açıklama yer almaktadır.
Aynı makalede Türkiye’deki yeraltısuyu potansiyelinin ülkedeki jeolojik akiferlerin
depolama kapasitesi ve hidrolojik geçirgenlikleri esas alınarak belirlenmediği
belirtilmektedir. Yeraltısuyu rezervlerinin doğru ve bilimsel olarak belirlenebilmesinin de
ancak akiferlerin yeraltısuyu seviyelerinin ve kaynak boşalımlarının izlenmesi, aynı zamanda
hidrojeolojik parametrelerinin belirlenmesi ile mümkün olabileceği ileri sürülmektedir.(10).

Akifer geçirimliliği yüksek olan ve ekonomik olarak elde edilebilecek derecede bol yer altı suyu sağlayabilen
jeolojik katmanlardır.
1
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Bu kapsamda yaygın ve etkin bir ölçüm sistemi ağı, akiferlerin hidrolik ,hidrojeolojik
parametrelerinin belirlenmesi ve böylece akiferlerin gerçek kapasitelerinin belirlernmesine de
büyük faydalar sağlayabilecektir.

Ölçüm Sistemi kurulması 9 yıldır bekliyor
Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2012 yılında yaptığı düzenleme ile 167 Sayılı Yeraltı
Suları Hakkındaki Kanun’a eklenen ‘Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerinden çekilecek
yeraltısuyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi
verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri yönetmelikle belirlenir’ maddesi uyarınca, su
temini amacıyla derinlikleri 10 metreyi geçen, yatay veya dikey doğrultuda açılan her türlü
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galeri, tünel ve sondaj kuyuları için ölçüm sistemlerinin takılması zorunluluğu getirilmiştir.
Uygulamanın yürürlüğe girme tarihi ise 25 Şubat 2013 olarak belirlenmiştir.
Daha sonra 2013 yılında çıkan 28574 sayılı yasa ile sanayi amaçlı kullanılan kuyulara 1
03.2013 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması zorunluluğu
getirilmiştir. Aynı yasa gereği DSİ Genel Müdürlüğünden istenilen görüşe karşılık olarak DSİ
tarafından Bakanlar Kuruluna ilk aşamada Konya ve Ergene havzalarında ölçüm sistemi
kurulması zorunluluğu getirilmesi önerilmiştir. Ayrıca bunun dışında kalan havzalardaki
kuyuların ikinci bir ilana kadar sanayi amaçlı kullanımın haricinde ölçüm sisteminden muaf
olması teklif edilmiştir.
Bu görüş sonrası Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularımızın sürdürülebilir şekilde
yönetilebilmesi için düzenli ve sürekli olarak ölçülmesi gerçeğinden yola çıkarak 167 sayılı
Yeraltısuları Hakkında Kanunda bir değişiklik yapılmıştır. 1 Mart 2013 tarih ve 28574 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan bu değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara kanunun
yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması bir yıl içerisinde
ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların
kapatılacağı hükmü getirilmişti.
Bu tarihten itibaren uygulama 2013 yılındaki kanunun verdiği yetki ile her yürürlük tarihi
öncesinde ertelenmiştir. Son olarak sanayi, zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan kuyu,
galeri, tünel ve benzeri yerlere ölçüm sisteminin takılması için tanınan süre 3 Nisan 2022
olarak yeniden belirlenmiştir. Son kararla birlikte uygulamanın ertelendiği süre 9 yıla
çıkmıştır.

Şekil 19. DSİ’nin Konya Kapalı Havzasındaki ölçüm sistemleri (11).
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DSİ Konya Kapalı Havzasında 122 kuyudaki su seviyesini sensörlerle takip ediyor.
DSİ Genel Müdürlüğü ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOPBKİ) arasında 2016 yılında
imzalanan protokol ile "Konya Kapalı Havzası Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Geleceğinin
Araştırılması Projesi" hayata geçirilmiştir.
Proje kapsamında Konya Kapalı Havzasındaki DSİ'ye ait 122 adet yeraltı suyu gözlem
kuyusuna, su seviyesini, sıcaklığını ve elektriksel iletkenliğini otomatik olarak ölçebilen ve
ölçtüğü verileri GSM hattı üzerinden anlık olarak DSİ Genel Müdürlüğüne yollayabilen
sensörler takılmıştır. Şekil 19’da verilen ölçüm sistemleri ile 2020 yılının başından bu yana
bu seviyeler izlenmektedir (11).
6.SONUÇ VE ÖNERİLER
DSİ verilerine göre 2019 yılındaki yeraltısuyu emniyetli işletme rezervi 17,81 milyar m3,
tahsis edilen toplam miktar ise 16,62 milyar m3’tür. Buna göre yeraltısuyu tahsislerimiz
emniyetli işletme rezervimize çok yaklaşmıştır. Yeraltısuyu miktarına yönelik rakamların
zamanla değişmesi ve tahsis edilen miktar ile fiili çekimlerin farklı oluşu bir yana, yeraltısuyu
kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bazı havzalarda veya bölgelerde yeraltısuyu
seviyelerindeki geri dönüşümsüz düşümler, yapılan aşırı tüketimin kanıtıdır.
DSİ verilerine göre 1995- 2012 yılları arasındaki 17 yılda sulamaya toplam 2,91 milyar m3
yeraltısuyu tahsisi yapılmıştır. Bu tahsis miktarı, 2012- 2019 arasındaki 7 yılda toplam 3,67
milyar m3 e çıkmıştır. 2001-2010 yılları arasında belgeli şahıs sulamalarına yılda ortalama 90
milyon m3 tahsis yapılmışken bu miktar 2011-2019 yılları arasında yıllık ortalama olarak
yaklaşık 4 kata yakın artmıştır Bu hızlı artışın belgeli şahıs sulamalarına yapılan tahsislerden
oluştuğu görülmektedir. Bu tahsisin yapılabilmesi için içme ve kullanma, sanayi suyu ve
tarımsal sulama kooperatiflerine yapılan tahsislerin azaltıldığı görülmektedir.
2012 yılından bu yana içme kullanma, sanayi suyuna ve yeraltısuyu kooperatiflerine yapılan
tahsisler hızla azalmakta belgeli şahıs sulamalarına yapılan tahsisler ise hızla artmaktadır. Bu
durum, stratejik bir kaynak olarak kabul edilen yeraltısularımızın kullanımında kontrolü
güçleştirmekte, ayrıca sulamada sürdürülebilirliğin sağlanması açısından yeraltı su
kaynaklarının kullanımının azaltılması (özellikle sulamada) konusundaki planlara ters
düşmektedir.
Kentsel içme-kullanma kuyuları ve sulama kooperatifleri veya birliklerine ait kuyuların
denetimi ve kontrolü nispeten daha kolay olmakla birlikte, belgeli şahıs sulamalarında
kuyularla yeraltısuyu kullanımının denetimi yetersizdir. Bunun bilinmesine rağmen
yeraltısularımızın son dönemde emniyetli rezervi sınırına kadar şahıs sulamalarına tahsis
edilmesi rezerv-kullanım dengesini olumsuz etkileyebilecektir.
Yukarıdaki olumsuzluklara ilave olarak ülkemizde yeraltısuları konusunda en önemli
sorunlardan biri kaçak kullanımlardır. Kaçak kuyularla mücadelede hem mevzuat, hem de
uygulamada sorunlar devam etmektedir.
Ülkemizde çarpık kentleşme, verimsiz kullanım nedeniyle bazı yeraltı su kaynaklarının
kullanımları emniyetli verimlerini aşmış ve kıyılarda denizsuyu girişimi ile tuzlanmaya
başlamıştır. Kentleşme ile yeraltısuyu kaynakları konusunda Apaydın (2018) tarafından
yapılan bir çalışmaya göre (7), ülkemizin toplam yeraltısuyu potansiyelinin % 75-80’i kentsel
23

alanlarda veya kentlerle ilişkili akiferlerde bulunmaktadır. Türkiye’deki 81 il merkezinden
52'si kısmen veya tamamen yaygın ve yüksek verimli akiferler üzerinde bulunmaktadır.
Türkiye'de yüksek verimli akiferler üzerinde tamamen ya da kısmen yerleşen büyük
şehirlerdeki nüfusun toplam nüfusa oranı % 60'ın üzerindedir. Dağların eteklerinde bulunan
bazı şehirlerin gelişmesi ve genişlemesi yeraltısuyu yönünden zengin olan alüvyon ovasına
doğru gerçekleşmektedir. Bu durum, yeraltısuları üzerinde hem miktarın, yani doğal
beslenmenin azalması hem de kirlilik yönüyle kentleşme baskılarının gün geçtikçe arttığını
göstermektedir.
Sonuç olarak, yeraltı sularımız gelecek için stratejik yedek su rezervlerimiz olup korunması
ve kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki önerilerimizi sunuyoruz.

1. Yer altı sularından kullanımın, yani kuyularla çekim normal yıllık yenilenme miktarını
aşmamalıdır. Üstelik beslenme miktarı iklim koşullarının değişmesine bağlı olarak
azalıp çoğaldığından, kurak dönemlerde kısıtlama uygulanmalıdır.

2. Yeraltı sularının kayıt dışı, aşırı ve bilinçsiz kullanımı önlenmeli, bunun için kaça
sondajcılara caydırıcı cezaları içeren mevzuat değişikliği başta olmak üzere yeni
düzenlemeler yapılmalıdır.

3. Yeraltısuyu gözlem ağı (yeraltısuyu seviyesi, kalitesi ve kaynak debileri)

genişletilmeli, veriler otomatik kaydedicilerle anlık olarak alınıp bir merkezde
toplanarak uzaktan izlenebilecek hale getirilmelidir.

4. Gözlem ağının yaygınlaştırılması ve yeterli sıklıkta alınan verilerin topluca

değerlendirilmesi ile ülke ölçeğinde yeraltısularının durumu, geçmişle karşılaştırılması
ve gelecekle ilgili planların yapılması ve bunun toplumla paylaşılması gerekir.

5. İmar planları ve kentsel gelişme planlarında yeraltısularının korunmasına azami özen
gösterilmelidir.

Yukarıdaki genel, ancak kapsamlı çalışmaların yapılmasının yanında, etkin ve verimli
yeraltısuyu
kullanımı için aşağıdaki önlemlerin alınmasının uygun olacağı
düşünülmektedir.
1. Sanayide yeraltısuyu kullanımı sınırlı tutulmalı ve aşırı çekimi tarife ile
caydırılmalıdır.
2. Yerleşim bölgelerinin çöplüklerinin yerlerini belirlerken yeraltı sularının bulunduğu
bölgelerden uzak olmasına özen gösterilmelidir,
3. Yağmurlama ve damlama sulama teşvik edilmelidir
4. Büyük çapta su kullanan sanayi ve belediyelere, atık suyu tarımsal sulamaya uygun
hale getirecek arıtma tesisi ve dezenfeksiyon tesisi kurma zorunluluğu getirilmelidir
5. Yeraltısularının yapay yolla besleme projeleri yaygınlaştırılmalıdır.
6. Sulama kooperatiflerinden beklenen faydaların gerçekleştirilebilmesi için mevcut
yapısal sorunlarının çözümlenmesi ve kooperatiflere ekonomik aktiviteler
sağlayacak bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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Önsöz
AB ‘nin Su Çerçeve Direktifi, Avrupa’nın genelinde su yönetiminin yol haritasıdır. Bu
direktifin ilk bölümünde suyun diğerleri gibi ticari bir ürün değil, korunması gereken bir
miras olduğu belirtilmiştir.
Buna göre su bir kamu malı ise, AB’de ,su hizmetlerinin önemli teknik, ekonomik, yönetimsel
ve düzenleyici hususları bu hizmeti veren kamu ve özel sektör işletmecileri tarafından
mutlaka sağlanmalıdır anlayışı geçerlidir.
AB’de su hizmetleri yönetimi AB’nin Yeşil Kalkınma ve BM ‘nin Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerini gerçekleştirmek için temel teşkil eden hizmetler şeklinde ele alınmaktadır. Ancak
birçok kişinin bu ilişki ve bu öngörülen hedeflerden haberdar olmadığı da bazı raporlarda
belirtilmektedir(1).
AB ‘nin 29 ülkesinin su işletmelerinin bağlı olduğu üst kuruluş olan EurEau, Avrupa'daki su
hizmetlerinin mevcut durumunu açıklayan bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda 29 EurEau üye
ülkesindeki yönetim modellerinin organizasyon yapıları, kurum ve kuruluşların görev ve
sorumlulukları, yönetişim seviyeleri açılarından mevcut durum ortaya konulmaktadır. Bir
diğer deyişle bu rapor AB üyesi ülkelerdeki su hizmetleri yönetişim modellerini genel bir
bakış ile açıklamaktadır.Bu rapor bu konudaki en son çalışma olması açısından önemli bir
kaynaktır.

1.GİRİŞ
AB’de su hizmetleri, AB bütünü ve ulusal ölçek olmak üzere iki kademede düzenlenmiştir.
Su Çerçeve Direktifi (Türkçe bilinen karşılığı olarak olarak kısaltılmıştır SÇD), Su Endüstrisi
Direktifleri (İçme Suyu Direktifi (DWD), Kentsel Atık Su Arıtma (UWWTD) ve Yüzme
Suyu Direktifi (BWD)) çevre ve sağlık standartlarını belirlemiş ve tüm üye ülkelerin ulusal
yasaları buna göre düzenlenmiştir.
AB’de su hizmetlerinin organizasyonu (yönetim modelinin seçimi) yetki devrinin bir konusu
(Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşmaya Ek 26. Protokol) ve Üye Devletlerin sahip
oldukları bir yetki sahası olarak kabul edilmiştir. AB kurumları üye ülkelerin su yönetimi
modellerinin seçimi konusunda tarafsızdır.
Su hizmetleri, SÇD Madde 2 (38) 'de şu şekilde tanımlanmıştır(1):
"Hane halkları, kamu kurumları veya herhangi bir ekonomik faaliyeti sağlamak için verilen:
(a) Su çekimi, yüzey suyu veya yeraltı sularının tutulması, depolanması, arıtılması ve
dağıtımı,
(b) Atık su toplama ve arıtma tesisleri hizmetleridir."
Bununla birlikte, su hizmetlerinin yönetimi ulusal tercih ve öncelik konusu olduğu için, su
hizmetleri' tanımı ülkeden ülkeye değişir ve SÇD'de yer alan tanımın ötesine geçen farklı
faaliyetleri içerebilir. Ancak genel olarak, içme suyu temini ve atık suyun toplanması ve
arıtılması tüm Avrupa ülkelerinde 'su hizmetleri' tanımına girmektedir.
AB ülkelerinin çoğunda su hizmetleri yönetimleri yağmur suyunun yönetiminden de
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sorumludur. Ancak bazı ülkelerde, yağmur suyu faaliyetleri bu hizmet kapsamında yer
almazlar. Birkaç ülkede selden korunma ve geri kazanım hizmetleri de bu kapsamda
değerlendirilmektedir.
2.AB’DEKİ SU HİZMETLERİ YÖNETİM MODELLERİ
AB’de su hizmetlerinin nasıl organize edildiği, tarihsel ve kültürel faktörlerin sonucu olup,
bazı açılardan çeşitlilik arz ederler(1).
AB’de verilen su hizmetleri başlıca dört yönetim modeli şeklinde ele alınabilirler:
• Doğrudan kamu yönetimi: Bu sistemde, ilgili kamu kurumu hizmet sunumundan ve
yönetiminden tamamen sorumludur. Geçmişte bu sistem Avrupa'da yaygın olarak
uygulanmıştır.
• Yetkilendirilmiş kamu kurumu (dolaylı kamu) yönetimi: Bu sistemde sorumlu
Bakanlık su hizmetleri yönetimi görevlerini yerine getirmek üzere bir kurumu
yetkilendirilir. Bu modelde su hizmetleri altyapısı genellikle kamunun mülkiyetinde kalsa
da, AB'de bazı durumlarda küçük bir özel hissedarlık mümkün olmaktadır.
• Yetkilendirilmiş (yetki devri yapılmış) özel sektör yönetimi: Bu sistemde sorumlu
Bakanlık, önceden belirli bir süre için su hizmeti vermek amacıyla özel bir şirketi
yetkilendirir. Bu anlaşma kiralama veya imtiyaz sözleşmesi şeklinde yapılır. Bu yöntemin
yaygın olduğu ülkelerde yerel yönetimler su hizmetleri ile ilgili kendi görev ve
sorumluluklarını ihale ile özel sektöre verir. Ancak, su altyapısının mülkiyeti yine kamuda
kalır.
•

Doğrudan özel sektör yönetimi: Bu sistemde tüm yönetim görevleri, su
kuruluşlarının sorumlulukları ve mülkiyeti özel şirketlerin elindedir. Kamu kurumları
ise bu şirketlerin faaliyetlerini kontrol ve düzenleme ile yetkilidir. Bu sistem daha
çok İngiltere, Galler ve Çek Cumhuriyeti gibi birkaç AB ülkesinde uygulanmaktadır.

AB ülkelerinin çoğunda su hizmetleri yönetiminde ilk üç modelin bir karışımı (doğrudan
kamu yönetimi, yetkilendirilmiş kamu yönetimi ve yetkilendirilmiş özel sektör yönetimi
modelleri) dikkat çekmektedir.
AB’nin üye ülkelerinde 20 yıl öncesine kıyasla genel bir eğilim olarak su yönetiminde kamu
ve özel sektör işbirliği modeline doğru bir gidişatın olduğu görülmektedir.
İngiltere ve Galler'deki genel durum ve Çek Cumhuriyeti'ndeki özel durumlar dışında Avrupa
genelindeki su altyapısı kamuya aittir. Resmi makamlar çevre ve sağlık standartlarının
belirlenmesi ve uygulanması hizmetlerinin yanısıra
ayrıca tarifeleri kontrol ederek
onaylamak, kaliteyi kontrol etmek gibi yetki ve sorumluluklar taşımaktadır.
2.1.Su Tarifeleri
Su tarifeleri, Avrupa'nın hemen hemen her yerinde maliyetlerin geri kazanılmasına katkıda
bulunmaktadır. Ancak bazı ülkelerdeki su maliyetleri hala tarifeler, transferler ve vergilerin
bir karışımıyla (3Ts) karşılanmaktadır.
AB ülkelerinde su tarifesi yapısı ülkeden ülkeye farklılık göstermekte olup, çoğu durumda
tarife, sabit bir bileşen ve hacimsel bir bileşenden oluşmaktadır. AB ülkelerinde 'tarife
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yapısını' ulusal düzeyde belirleme eğilimi öne çıkmakta ancak fiyat belirleme hala yerel
düzeyde gerçekleşmektedir.
Genel olarak, su tarifeleri su işletmecisi tarafından belirlenip onay için bağlantılı oldukları
kurum ve kuruluşlara (belediye, bölgesel hükümet veya bölgesel düzenleyici, ulusal bakanlık
veya bağımsız ulusal düzenleyici) gönderilmektedir. Birkaç ülkede bu sürece su
kullanıcılarının da katılımı öngörülmektedir. Bazı ülkelerde su tarifleri için nihai kontrol
görevi danışman kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.
2.2. Su Hizmetlerinin Kalitesi
Bazı AB ülkelerinde hizmet kalitesinin minimum standartları yetkili makamlar tarafından
tanımlanmıştır. Verilen su hizmeti bu standardı sağlayamazsa, su işletmecileri müşterilere
tazminat ödemekle yükümlü olmaktadır.
Ülkeye ve hizmetlerin nasıl organize edildiğine bağlı olarak su kullanıcıları su müşterileri
hizmetleri bölümlerine , belediyeler, tüketici kurulları, ulusal düzenleyiciler, ombudsmanlar,
tahkim kurulu ve mahkemeler gibi çeşitli kurumlara şikayette bulunabilmektedir.
AB ülkelerine içme suyu kalitesinin izlenmesinden genellikle Sağlık Bakanlığı ve bunların
bölgesel / yerel teşkilatları sorumludur.
Su kaynaklarının korunması ve çevre standartlarının belirlenmesi konuları ise genellikle
Çevre ve / veya Nehir Havzası gibi Bakanlıkların ulusal ve bölgesel teşkilatları ile ulusal
çevre kurumlarının ilgili birimlerinin yetki ve sorumluluğundadır.
Tablo1. AB Ülkelerindeki Su Hizmetleri Yönetimi Modelleri (1)
Ülke

Nüfus

Kişi başına
su kullanımı
Lt/kişi

Avusturya
Belçika

8 838 000
11 432 000

129
95

Ortalama
Su
Bedeli
Euro/m3
3,67
4,53

Bulgaristan

7 128 000

99

1,07

Hırvatistan

4 203 604

150

1,98

Kıbrıs
Çek
Cumhuriyeti

843 300
10 626 430

140
89

1,82
3,42

Danimarka

5 785 864

105

9,32

Estonya
Finlandiya

1 316 000
5 527 573

88
119

3,30
5,91
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Su Yönetimi Modeli

Doğrudan ve Dolaylı Kamu Yönetimi
Suda Dolaylı Kamu Yönetimi
Atık suda Yetkilendirilmiş Özel Sektör
Yönetimi
Doğrudan Kamu, Dolaylı Kamu ve
Yetkilendirilmiş Özel Sektör Yönetimi
Doğrudan Kamu Yönetimi
Doğrudan Kamu Yönetimi
Yetkilendirilmiş Özel Sektör (%60)
Dolaylı Kamu Yönetimi (%25)
Doğrudan Kamu Yönetimi ( %7)
Doğrudan Özel Sektör Yön. (%9)
2010 yılında kadar Doğrudan Kamu
Yönetimi
2016 yılından bu yana dolaylı kamu
yönetimi ve Doğrudan Özel Sektör
Yönetimi
Dolaylı Kamu yönetimi
Doğrudan Kamu Yönetimi (%70)

Fransa

66 900 000

170

4,03

Almanya

83 019 000

126

Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İtalya

11 200 000
9 773 000
4 792 000
60 600 000

150
95
130
220

1,23
2,15

Lüksemburg
Malta
Norveç
Polonya
Portekiz

625 000
425 000
5 330 000
38 486 000
10 325 000

137
79
140
99
204

5,5-6,0
3,32
7,8
2,75
1,82

Romanya

19 530 631

119

1,42

Sırbistan

7 057 000

Slovakya

5 457 873

79

2,5

Slovenya

2 065 890

103

2,26

İspanya

46 937 000

132

1,88

İsveç

10 000 000

140

4,44

İsviçre

8 600 000

300

5

Hollanda
İngiltere

17 282 163
66 800 000

127
139

5,47
3,54

2

Dolaylı Kamu Yönetimi (%30)
Doğrudan Kamu Yönetimi
Dolaylı Kamu Yönetimi
Dolaylı Kamu Yönetimi (%40)
Yetkilendirilmiş Özel Sektör Yön ( %
60)
Dolaylı Kamu Yönetimi
Dolaylı Kamu Yönetimi
Dolaylı Kamu Yönetimi
Doğrudan Kamu Yönetimi (% 9)
Dolaylı Kamu Yönetimi (%50 )
Kamu özel sektör (PPP) (%36)
İmtiyazlı Şirketler (%5)
Doğrudan Kamu Yönetimi
Dolaylı Kamu yönetimi
Doğrudan Kamu Yönetimi
Dolaylı Kamu Yönetimi
Doğrudan Kamu Yönetimi (%33)
Dolaylı Kamu Yönetimi (%52)
Yetkilendirilmiş özel sektör yönetimi
(%15)
Dolaylı Kamu Yönetimi (%70)
Yetkilendirilmiş Özel Sektör (%15)
Doğrudan Kamu Yönetimi (%15)
Doğrudan Kamu Yönetimi
Dolaylı Kamu Yönetimi
Dolaylı Kamu Yönetimi (%85)
Yetkilendirilmiş Özel Sektör Yönetimi
(%15)
Dolaylı Kamu Yönetimi (%80)
Doğrudan Kamu Yönetimi (%20)
Doğrudan Kamu (%10)
Dolaylı Kamu (%35)
PPP ( %22)
Yetkilendirilmiş Özel Sektör (%33)
Doğrudan Kamu ve Dolaylı Kamu
Yönetimi
Doğrudan Kamu Yönetimi ve Dolaylı
Kamu Yönetimi (%70)
Diğerleri (%30)
Dolaylı Kamu Yönetimi
Doğrudan Özel Sektör Yönetimi

3.AB’DE HANEHALKI SU KULLANIMI VE FİYATLARI
2015 Yılında Avrupa Birliği Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü Ortak Teknik Araştırma
Merkezi tarafından yayınlana bir raporda (3 no'lu kaynak) AB’deki su kullanımı miktarları ve
fiyatları da incelenmiştir. Bu sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. AB’de Hane Halkının Kişi Başına Su Kullanım Miktarları ve Su Fiyatları (3)

Tablo 2 ‘deki kişi başına evsel yıllık su kullanımı değerleri, ülke ölçeğinde elde edilen
değerlerin ortalaması olarak verilmektedir. Raporda sadece hanede kullanılan suyun dikkate
alındığı belirtilmekte ve bazı AB ülkelerinin şebeke kayıp ve kaçaklarını bildirmemiş olması
yüzünden bazı değerlerin yaklaşıklık taşıdığından da söz edilmektedir(1).
Tablo 2’de verilen hane halkı tarafından suyun 1 m3 üne ödenen değerler de ortalama değerler
olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, tabloda ikinci sütunda (Hizmet) ww olarak işaretlenen
ülkelerde atıksu hizmeti fiyatını da kapsamaktadır. Bu nedenlerle Tablo 2'de verilen su
hizmeti birim fiyatlarının tüm AB ülkeleri arasında doğrudan karşılaştırılması sağlıklı
olmayacaktır.
Tablo 2 incelendiğinde AB ülkelerinde kişi başına yıllık su miktarı kullanımı açısından ciddi
farkların olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ülkelerden Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve
İsveç’in kişi başına yılda 60 m3 ‘den daha fazla su kullanan bir grup olduğu ortaya
çıkmaktadır. Kişi başına su kullanımı 40 m3/kişi/yıl ile en az olan ülkeler ise Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya ,Polonya ve Slovakya olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki
sonuca bakıldığında, AB coğrafyasında Güney Avrupa ülkelerinde su kullanımın en fazla
olduğu, Doğu Avrupa ülkelerinde de en az olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 2’deki veriler ülkelerdeki evsel su temini hizmetlerinin birim maliyetleri açısından
değerlendirildiğinde ülkeler arasında ciddi farklılıkların olduğu da ortaya çıkmaktadır. Bu
kapsamda sadece su temini hizmetleri dikkate alındığında, suyu en pahalı olan ülkeler
Belçika, Almanya, Lüksemburg, İsveç; su temini atıksu hizmeti ile birlikte ele alındığında ise
Fransa, Malta ve İngiltere olduğu anlaşılmaktadır.
AB ülkeleri arasında evsel su birim fiyatı en düşük olan ülkelerin ise Çek Cumhuriyeti,
Litvanya, Polonya ve Romanya olduğu görülmektedir. Ancak, bu durumun yorumlanması
ülkelerin bu hizmetlerin verilmesindeki farklı politikaları nedeniyle kolay değildir. Ayrıca bu
farkın su hizmetlerinin kalitesi ve güvenirliği nedeniyle de oluştuğu söylenebilir. Bazı AB
ülkelerinde su hizmetlerine yapılan sübvansiyonların olması da bu farkı yaratan etkenlerden
biri olabilir. Ayrıca AB ülkeleri arasında su maliyetinin tümünün fiyata yansıtılması
konusunda büyük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin Almanya’da içme suyu teminindeki su
maliyeti % 99 oranında, atık suda ise % 96 oranında fiyata yansıtılmakta ve doğrudan tüketici
tarafından ödenmektedir. Avusturya’daki bu oranlar sırasıyla % 93 ve % 78’dir (3).
Hırvatistan’da su temini hizmetinin faturaya yansıma oranı % 77, atık su arıtma
hizmetindeki bu oran ise % 45’dir (3). Romanya’da ise su ve atıksu hizmeti maliyetinin
ancak % 38’i suyu kullanandan geri alınmaktadır.
Birçok AB ülkesinde su ücretleri su kullanıcılarına göre farklı şekilde fiyatlandırılmaktadır
(3).AB genelinde ticarethanelere ve sanayiye sağlanan suyun birim fiyatı evsel su
kullanımından daha fazladır. Ancak, bu oran ülkeden ülkeye değişmekte olup, Arnavutluk’ta
3,3, Hırvatistan’da 1,6, Karadağ'da ise 2 olarak verilmektedir (3).
4. AB’DE EVSEL SU TALEBİNİN FİYAT ELASTİKİYETİ

Son yıllarda 28 AB ülkesinin 16’sında su fiyatlarında düşük ve yüksek miktarda artışlar
meydana gelmiştir. Su fiyatı en çok artan ülkeler Kıbrıs, Estonya, Macaristan, İtalya, Malta ve
Slovakya olmuştur. Bu dönemde AB ülkelerinin büyük bölümünde (Kıbrıs hariç) evsel su
kullanımının da azaldığı görülmüştür (3).
AB tarafından 2015 yılında yayınlanan ve su temini ve atıksu hizmetleri konusunda AB
ülkelerinin karşılaştırmalı olarak analiz edildiği raporda (3) evsel su talebinde 28 AB
ülkesinde fiyat esnekliğinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Su fiyatlarının her % 1 oranında
artışı birçok AB ülkesinde evsel su kullanımında % 1’den daha az bir azalmaya sebep
olmuştur. Yine aynı raporda, Avusturya, Hırvatistan, Fransa, Almanya, Yunanistan ve
İspanya’da su talebinin gelir elastikliğinin oldukça düşük olduğu ve bu ülkelerde gelirdeki
artışın kişi başına su kullanımındaki artışı değiştirmediği de belirtilmektedir.
Bu raporda, AB ülkelerinde evsel su ihtiyacının fiyat değişkenliğinin uzun dönemde de yüksek
kalacağı ifade edilmektedir. Ancak, belirli bir değerden daha yüksek olan bir fiyat değişkenliğinin
etkisinin uzun dönemde kısa döneme göre daha çok olacağı da vurgulanmaktadır (3).
AB Ülkeleri arasında su yönetiminde karşılaştıkları zorluklar açısından da farklılıklar bulunmaktadır.
. Bu zorluklar gruplar halinde Tablo3’de verilmiştir.Akdeniz ülkeleri ve Romanya’nın su yönetiminin
en önemli sorunu kuraklıktan kaynaklanan su sıkıntıları olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak buna
rağmen İtalya ve Romanya incelenen ülkeler arasında su şebekelerinde en çok kayıp ve kaçak olan
ülkeler olarak kayıtlara girmektedir.
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Tablo 3. Bazı AB Ülkelerinde su yönetiminin karşılaştığı zorluklar (2)
Su Yönetiminde Ülkelerin Karşılaştıkları Güçlükler

AB ÜLKELERİ

KURAKLIK VE SU KITLIĞI ( Son senelerde artan ve su
kısıtlamalarına neden olan)

Kıbrıs
İspanya
Fransa
İtalya
Romanya
Kıbrıs
Danimarka
İtalya
İspanya
Kıbrıs
Almanya
İtalya
İspanya
Almanya
Danimarka
İspanya
İtalya
Romanya

YERALTISULARININ AŞIRI ÇEKİMİ

SU TALEBİ VE SU MİKTARI ARASINDAKİ
UYUMSUZLUK ( Özellikle az yağışlı dönemlerde )
YERALTISUYU KAYNAKLARININ KİRLENMESİ
NEDENİYLE YAŞANAN SU KITLIĞI
SU ŞEBEKESİNDEKİ VERİMLİLİK DÜŞÜKLÜĞÜ
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Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kuraklık olaylarında bir artışın olduğugözlenmektedir.
Türkiye; kurak ve yarı kurak iklim şartlarının karakteristik özelliklerinden dolayı kuraklık
afetine karşı oldukça duyarlı bir yapıda bulunmaktadır. Türkiye gibi su odaklı faaliyetlerin
yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerde, kuraklıkların etkileri geniş alanlara
yayılabilmekte ve başta tarım olmak üzere birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak
etkileyebilmektedir. Uzun süreli kuraklık olayları bitki-toprak-su arasındaki hidrolojik
dengeyi bozmakta, ciddi ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere yol açmaktadır.
Türkiye’de kuraklık, büyük bir alanı etkileyen ve ekonomik anlamda çok ciddi kayıplara
yol açabilen bir afettir. Kuraklıklar her yıl ülkemizin farklı bölgelerinde etkisini
göstermekte, bu bölgelerde başta içme suyu olmak üzere su kullanan sektörleri olumsuz
yönde etkilemektedir.
Kuraklığın doğal süreçteki oluşumunun engellenmesi mümkün değildir. Ancak, kuraklığın
doğru yönetilmesi ile olumsuz etkileri azaltılabilir.Kuraklığın yaratabileceği olası
sorunlara ilişkin önceden gerekli tedbirlerin alınması sağlanabilir.Türkiye bu konuda plan
hazırlıklarını tamamlamıştır. 2017 yılında yayınlanan Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı ile sürdürülebilir kuraklık yönetimi için yol haritası hazırlanmıştır
Ülkemizde bu raporda da sözedildiği gibi kuraklık sürmektedir. Bu nedenlebu eylem
planındaki tedbirlerin, bir plan dâhilinde, ilgili kurum ve kuruluşlarca, eşgüdümlü bir
program çerçevesindehızla uygulamaya konulması önem taşımaktadır.
Kuraklık yönetimi konusundaki uygulamalara ve yapılacak olan çalışmalara katkıda
bulunmak için hazırladığımız bu raporun faydalı olmasını umuyoruz
Saygılarımızla
Dursun Yıldız HPA Başkanı – 10 Mayıs 2021
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1.GİRİŞ

Şekil 1 Kuraklık Çeşitleri (1)

•

Kuraklık: Yağışların, kaydedilen normal düzeylerin önemli ölçüde altına düşmesi
sonucu arazi, su kaynakları ve üretim sistemlerini olumsuz olarak etkileyen ve ciddi
hidrolojik dengesizliklere yol açan tabii bir olaydır.

•

Meteorolojik Kuraklık: Yağışların belirli bir zaman periyoduna ait normallerden
(genellikle en az 30 yıllık) meydana gelen sapma olarak ifade edilir.

•

Hidrolojik Kuraklık: Uzun süren yağış azlığından dolayı kaynak seviyeleri, yüzey
akış, yeraltı suyu ve toprak nemi gibi hidrolojik sistemde meydana gelen azalmalar
hidrolojik kuraklığı ifade eder

•

Tarımsal Kuraklık: Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su
bulunmaması tarımsal kuraklığı ifade eder.
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1.1.Türkiye’de Kurak Dönemler
Türkiye’nin içerisinde bulunduğu coğrafya tarih boyunca kuraklığın etkilerine sıklıkla maruz
kalmıştır. Bu konuda yer ve zaman esaslarına dayalı analizler tam olarak yapılmış değildir.
MGM’nin “İklim Değişikliği ve Kuraklık Analizi” isimli çalışmasında belirtildiği üzere,
özellikle 1928, 1973, 1989, 1990, 1993, 1999, 2000, 2008 yıllarında yaygın kuraklıklar
görülmüştür. 1876 yılında yaşanan büyük kuraklığın kıtlıklara ve hastalıklara yol açmak
suretiyle yaklaşık 200.000 vatandaşın ölümüne sebep olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca
ASKİ verilerine göre, 2008 yılında Ankara’da meydana gelen kuraklık barajlardaki su
seviyesini %3,8’ e kadar düşürmüş ve ciddi bir içme suyu sıkıntısına yol açmıştır.
Ülkemizde tarımsal kuraklıkla ülke çapında mücadele etmek adına kısa, orta ve uzun vadeli
önlemler alınmakta, kuraklığın etkilerini sürdürülebilir olarak azaltmak için eylem planları
devreye sokulmaktadır. Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı
2008-2012 tarihleri arasında uygulanmış ve 2013 yılında 2013-2017 yıllarını kapsayacak
şekilde revize edilmiştir. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan 13 havzanın
Kuraklık Yönetim Planları 2020 yılında Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu tarafından
onaylanmıştır.
1.2.Tarımsal Kuraklık Yönetimi Oluşturuldu (2012)
Ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla
mücadele için 2012 yılında yayınlanan bir yönetmelikle Tarımsal Kuraklık Yönetimi
oluşturulmuştur.Bu yönetmelikle ülkemizde yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın
etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla mücadelede oluşturulan Tarımsal Kuraklık
Yönetiminin görevleri, çalışma usul ve esaslarını düzenlenmiştir.
Tarımsal Kuraklık Yönetimi altında Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu, bu
kurula bağlı çalışan İzleme ve Erken Uyarı Tahmin Komitesi, Risk Değerlendirme Komitesi,
veri akış birimleri, çalışma grupları ve tarımsal kuraklık il kriz merkezi oluşturulmuştur.
Son dönemde Tarımsal Kuraklık İl Yönetimlerine önemli görevler düşmekte olup Aydın
Valiliğince alınan kısıtlı sulamaya geçme kararı 3 Şubat 2021 tarihinde Aydın İl Kuraklık
Kriz Merkezi toplantısında yapılan değerlendirmeler sonrasında açıklanmıştır.
1.3.Türkiye’de Kuru Tarım
Türkiye’de 27 milyon toplam işlenen arazinin %81’inde kuru tarım yapılmaktadır. Kuru tarım
alanlarının %74’üne karşılık gelen 16,8 milyon ha alanda ise Nadaslı Kuru Tarım
yapılmaktadır. Kuru tarım ile daha çok buğday,arpa ve yulaf ile mercimek nohut ve korunga
yetiştirilmektedir.
2. 2020/ 2021 TARIM-SU YILINDA DURUM
Türkiye 2020-2021 Tarım sezonuna kurak bir ortamda girmiştir.Kümülatif alansal yağışlar
MGM verilerine göre Türkiye’nin çok büyük bir bölümünde normale göre % 20-%40
arasında göre azalma göstermiştir. Özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin, Siirt,
Batman illerinde yağışlardaki azalma mevsim normallerine göre %50’yi aşmış durumdadır
.Bu bölgede son yılların en kurak mevsimlerinin biri yaşanmaktadır. Bu durum aşağıda
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belirtilen ürünlerin rekoltesini etkileyecektir.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’daki illerimiz özelliklede Şanlıurfa hububat ve baklagil
ambarıdır. Şanlıurfa’da yaklaşık olarak 5 milyon dönüm alanda kuru tarım yapılmaktadır,
Ülkemizin kırmızı mercimek üretiminin % 36’sı, buğdayın % 12’si, arpanın % 14’ü
Şanlıurfa’da üretilmektedir. Kırmızı mercimeğin % 95’i de Güneydoğu Anadolu böylesinde
üretilmektedir, Ülkemizin buğday üretiminin yaklaşık % 14’nu arpa üretiminin ise yaklaşık %
16’sını Güneydoğu Anadolu bölgesi karşılamaktadır.
2.1. 2020/21 Tarım/Su Yılı Kurak Başladı
Eylül 2020 -Kasım 2020 tarihleri arasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre,
Türkiye'nin 7 bölgesinde de 'olağanüstü kuraklık" yaşanmıştır.

MGM’nin bu dönemi de içine alan 6 aylık kuraklık haritası (Ekim 2020-Mart 2021 ) Nisan
2021'de kurumun Web sayfasında yayınlanmıştır.
İki ayrı metoda göre hazırlanan meteorolojik kuraklık haritalarına göre Türkiye’nin sonbahar
ve kış yağışlarını yeterli miktarda alamadan yaza doğru ilerlediği görünmektedir.
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2.2 Büyük Menderes Havzasında Tarımsal Kuraklık Nedeniyle Kısıtlı Sulama Programı
Uygulanıyor.
Büyük Menderes nehri havzasında Aydın Valiliği’nin Mart 2021 ‘de yayınladığı karar ile
başlatılan Kısıtlı Sulama Programı (EK-1) diğer havzalara da bir uyarı olarak ele alınmalıdır.
Aydın ve Denizli İli, Su havzasında yaşanan kuraklık nedeniyle DSİ 21. Bölge Müdürlüğü
tarafından 2021 yılı sulamasında uygulanmak üzere Kısıtlı Sulama Programı hazırlanmıştı. Bu
Kısıtlı Sulama Programının uygulanması ile Büyük Menderes havzasında ihtiyaç duyulan
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sulama suyunun karşılanmasının daha kolay olacağı belirtilmişti. Ayrıca bundan sonraki
yıllarda yaşanması muhtemel su sıkıntılarına da bu oranda önlem alınması hedeflenmişti.

Büyük Menderes Nehri Havzası DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından kısıtlı su alınması
önerilen Aydın İli dahilindeki Adıgüzel, Kemer ve Çine Barajları

Büyük Menderes Havzasındaki Sulama Alanları (4)

8

Büyük Menderes Havzasında ürüne göre sulamada kullanılan su miktarları
2.3.Yağışlarda Son 50 Yılın en düşük seviyesi görüldü (2)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı yağış raporuna göre, Doğu Anadolu'da yüzde 76,
Güneydoğu Anadolu'da yüzde 90 azalışlarla son 50 yılın en düşük seviyesi görüldü. Türkiye
geneli nisan yağışları yarıya yakın azalırken, son 7 aylık su-tarım döneminde il geneli en
yüksek yağış 881 mm ile Rize'de, en düşük yağış 159 mm ile Iğdır'da gözlenmiştir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Nisan Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre,
Türkiye geneli nisan ayı yağışları normaline göre yarıya yakın azalma gösterdi.Bu yıl nisan
ayı yağışı 30.7 mm ölçülürken, normali (1981-2010) 59.1 mm ve 2020 yılı nisan ayı yağışının
49.9 mm olduğu belirtildi. Yağışlar normaline göre yüzde 48, 2020 yılı nisan ayına göre
yüzde 39 azaldı.
2.4. İllere Göre Nisan Ayının Yağışları
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Yağışların Antalya’nın batısı, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın’ın kuzeyi, Marmaris, Malatya,
Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Bitlis çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamına
yakınında normallerine göre yüzde 80’den fazla azaldığı açıklandı. Batı Karadeniz sahil
kesimi, Kırklareli’nin kuzeyi ve Nallıhan çevreleri ise yüzde 100’den fazla artış gösteren
bölgeler olmuştur.

2.5. Su-Tarım Yılı Yağışları Yüzde 24 Azaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2020-Nisan 2021 Su Yılı 7 Aylık Alansal Kümülatif
Yağış Raporu’na göre, 1 Ekim 2020-30 Nisan 2021 dönemini kapsayan 2021 su-tarım yılı
yağışları normali ve geçen yıl aynı dönem yağışlarının altında gerçekleşmiştir.Türkiye geneli
7 aylık kümülatif yağışlar 337.5 mm olarak gerçekleşmiştir.. Yağışlarda 441.9 mm normaline
göre yüzde 24, 414.3 mm 2020 su-tarım yılı aynı dönem yağışına göre ise yüzde 19 azalma
meydana gelmiştir.
2021 su-tarım yılının 7 aylık periyodunda yurtta en çok yağışlı gün İstanbul çevresi, Batı
Karadeniz sahil kesimi, Balıkesir’in kuzeyi ve Ordu, Giresun, Rize ve Hopa çevrelerinde 100125 gün aralığında gerçekleşmiştir.
2021 su-tarım yılının 7 aylık periyodunda yurtta en çok yağışlı gün İstanbul çevresi, Batı
Karadeniz sahil kesimi, Balıkesir’in kuzeyi ve Ordu, Giresun, Rize ve Hopa çevrelerinde 100125 gün aralığında gerçekleşmiştir.

2.6.Yağışlarda Marmara Hariç Azalma Görüldü
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Bölge geneli yağışlarda Marmara Bölgesi haricindeki tüm bölgelerde normallerine göre yağış
azlığı devam ettiği açıklandı. En fazla azalma yüzde 35 ile Güneydoğu Anadolu’da
izlenmiştir.Kümülatif yağışlar Trakya, Kuzey Ege, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli,
Sakarya, Düzce, Zonguldak, Giresun, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde
normallerinin biraz üzerinde, diğer tüm bölgelerde altında seyretmiştir. .Denizli, Amasya,
Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzeyi ile Şanlıurfa, Mardin çevrelerinde azalma oranı yer
yer yüzde 40’ın üzerine çıkmıştır.
2.7.Kış Mevsimi Yağışı Batıda Arttı
Meteoroloji’nin 2021 Kış Mevsimi Yağış raporunda ise yağışların normali ve geçen yıl kış
mevsimi yağışlarının altında gerçekleştiği yer almıştır. Yağışlar İzmir çevreleri, Kuzey Ege ve
Trakya’nın tamamında yüzde 40’ın üzerinde artmış, Konya, Eskişehir, Çankırı, Çorum,
Amasya, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Mardin ve Artvin çevrelerinde ise yer
yer yüzde 40’ın üzerinde azalmıştır.Bölge geneli yağışlarda Marmara Bölgesi haricinde tüm
bölgelerde kış mevsimi yağışları normallerine göre azalmış ve en fazla azalma yüzde 31 ile İç
Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmiştir.

3. KURAKLIK YÖNETİMİ
3.1. Kuraklığın Oluşu Değil Ama Verebileceği Zararlar Yönetilebilir
Kuraklığın oluşumunu kontrol etmek mümkün değildir. Ancak sonucunda ortaya çıkan
etkiler belli bir dereceye kadar, kuraklık yönetim planları ile önceden belirlenmiş uygun
izleme ve yönetim stratejileri yoluyla azaltılabilir (1).
Kuraklık yönetimi anlayışındaki temel yaklaşımlar kriz yönetimi ve risk yönetimi olarak ikiye
ayrılır. Günümüzde hem Avrupa’da hem de Türkiye’de kuraklık durumu karşısında karar
vericilerin verdiği tepkiler genellikle “kriz yönetimi” sınıfında değerlendirilir.
Kuraklığın bu olumsuz etkilerini ve ülkemizde oluşturduğu zararları azaltma konusunda
kuraklık esnasında devreye sokulan kriz yönetimi stratejileri yetersiz kalmakta ve uzun vadeli
gereksinimleri karşılayamamaktadır. Daha etkin bir kuraklık yönetimi sağlanabilmesi için
kuraklık öncesini, esnasını ve sonrasını bir bütün olarak ele alan risk tabanlı yönetim
stratejilerinin uygulanması gerekmektedir(1).
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Kuraklığın zararlarının azaltılması için yalnızca tarımsal kuraklık ile mücadele etmek yeterli
değildir. Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklık bir bütün olarak ele alınmalı ve
kurumsal kapasite bu yönde geliştirilmelidir. Bu sayede kuraklık afetinden etkilenen her
sektör için sürdürülebilir çözümler geliştirilebilir, ayrıca ekonomik ve sosyal fayda
sağlanabilir. Bu anlamda birbirini tamamlar nitelikteki tedbirlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca
uygulanmasının sağlanması gerekmektedir
Bir diğer deyişle bir ülkenin kuraklık yönetiminde başarılı olabilmesi için su yönetimi ile
koordinasyon içinde olması ve su yönetiminin de sürdürülebilir bir şekilde yapılması
gerekmektedir.
3.2..Su Yönetimimizde Mevcut Durumun Analizi
Dünyada su güvenliği, uzun zamandır enerji güvenliği, gıda güvenliği ve çevre güvenliği
politikalarıyla birlikte ele alınmaya başlanmıştır. Çünkü aralarındaki bağlantı artmıştır. Bu
nedenle Türkiye’de su yönetiminin önündeki yasal, kurumsal, idari sorunlar sadece su
sektörünü değil aynı zamanda diğer sektörleri de doğrudan etkilemeye başlamıştır. Su
yönetimi konusunda yapacağımız çalışmalarda bu ilişkiyi gözardı etmememiz gerekmektedir.
Türkiye su fakiri değil ama suyunu akılcı, planlı ve koordinasyon içinde kullanmaya zorunlu
bir ülkedir. Türkiye uzun yıllar sonra bir ULUSAL SU PLANI 2019-2023 hazırlamış ancak
uygulamaya geçirmede zorlukların yaşandığı da bir gerçektir.
3.2.1.Su Yönetiminde Plan Hazırlama Çalışmaları
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü havza ölçeğinde Su Yönetim Planları, Sektörel Su Tahsisi
Planları, İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri Projesi,Taşkın Yönetim Planları
ve Kuraklık Yönetim Planları gibi çok önemli çalışmaları büyük oranda tamamlamış
durumdadır. Bu planların amaç ve hedeflerinin su kullanıcıları ve su yöneticileri tarafından
özümsenmesi önem arz etmektedir. Diğer yandan, planların havza yönetim çalışmalarında
ortak kararlara daha kolay dönüşmesi açısından, koordinasyon ve bilgilendirme eksikliğinin
giderilmesinde fayda görülmektedir.
3.2.2Tarımsal Sulama
Ülkemizde suyun %75’i tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu oranın yüksekliği yıllardır
olumlu bir gösterge olarak algılanmıştır. Esasında, tarımda suyun kullanım oranı ile su
yönetiminin gelişmişlik derecesi arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Tarımda suyun kullanım
oranının yüksekliği, o ülkede tarımın gelişmiş olduğunu göstermez, bilakis tarımsal su
kullanımındaki verimsizliği ifade eder. Bu oran gelişmiş ülkelerde % 50 civarındadır.
3.2.3.Su Kullanıcı Birlikleri ve Kooperatifler
Sulama suyunun daha verimli kullanımına destek olabilmek için DSİ 25 yıl önce sulama
hizmetlerini Sulama Birliklerine devretmiş ama sistem yürümemiş ve sonunda 2 yıl önce bu
birliklerin mali ve idari tekrar DSİ yönetimine girmiştir. Türkiye’de yaklaşık 483 000 ha
arazi sulayan Yeraltısuyu Sulama Kooperatifleri ise mali idari ve kurumsal altyapı olarak çok
işlevsiz durumda bırakılmıştır. DSİ verilerine göre yaklaşık 1500 kooperatif 12 000 kuyudan
su çekmektedir.
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Yeraltı suyunun plansız çekimleri sonucunda su seviyesinin giderek düşmesi ve uygulanan
tarım politikaları sonucu çiftçiler enerji borçlarını ödeyemez duruma gelmiştir. Özetle
ülkemizde tarımsal sulamada katılımcı yönetimin ana unsurları olan su kullanıcı örgütlerinin
hiçbir etkinliği kalmamıştır. Bu da suyun en çok kullanıldığı bu alanda suya sahip çıkılmasını
zorlaştırmaktadır. Ayrıca sulama hizmetlerinin özel sektöre devri gibi bir politikanın yasal
altyapısının hazırlandığını da takip etmek durumundayız. Sulama Kooperatifleri de dahil
olmak üzere tüm kırsal kalkınma vb kooperatiflerinin yenilikçi bir anlayışla yeniden ele
alınarak yapılandırılması gereklidir.
3.2.4.Kentlerde Su Hizmetleri Yönetimi
Yerel Yönetimlerde Su Hizmetleri yönetiminin sorunları uygulanabilir çözüm önerileriyle
birlikte öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir.
Büyükşehir Belediyelerine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri Türkiye
nüfusunun % 78’ine su temini ve atıksu uzaklaştırma hizmeti vermektedir. Ayrıca
büyükşehirlerimizin birçoğu her yıl en fazla göç alan illerimiz arasında olup su abone sayısı
her yıl hızla artmaktadır. Son 10 yıldır iklim değişikliğinin kuraklık ve ani şehir selleri olarak
etkileri artmıştır.
Bu nedenle bu illerimizdeki vatandaşlarımızın su temini ve çevre sağlığı konusundaki talep ve
isteklerinin en hızlı ve en ekonomik şekilde sağlanabilmesi için her türlü tedbirin önceden
düşünülmesi gereklidir. Bu kapsamda bu illerimizde toplumcu ama gerçekçi su politikalarına
ihtiyacımız vardır. Su bedelleri tespit edilirken uluslararası kabul görmüş kriterler dikkate
alınmalı ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin yerel yönetimlere yansımaları da
gözardı edilmemelidir. Burada kriterimiz su ve atıksu faturasının en düşük %20’lik gelir
dilimindeki hane halkı gelirindeki ortalama payının % 5’ini geçmemesi olmalıdır.
3.2.5.Şebekelerde Kayıp ve Kaçaklar
Türkiye’de su yönetiminin en önemli sorunlarından biri de içmesuyu şebekelerinde ortalama
%50 olan kayıp ve kaçaklardır. Halen yönettiğimiz Büyükşehir belediyelerindeki ortalama su
kayıp kaçak oranı % 32 civarındadır. Ancak bu oran yönettiğimiz bazı büyükşehir
belediyelerimizde % 45, % 50 mertebesinde olmakta hatta bazı durumlarda % 65’e kadar
çıkmaktadır. Bu konuda başarılı olmuş belediyelerimizin uzman ve ekipman olarak diğer
belediyelerimize yardım etmesi başlangıç için en uygun adım olacaktır.
Belediyelerimizin birçoğunda Su ve Kanalizasyon İdarelerinin enerji masrafları gelirlerinin
%20’sine kadar çıkmaktadır. Belediyelerimizin kendi enerjilerinin bir kısmını mevcut su
temini sistemlerine mikro-hidro enerji sistemleri kurarak üretmesi artan enerji tüketimi ve
enerji maliyetlerinin baskısını azaltabilmesi mümkündür. Bu konuda bir pilot bölge seçip
uygulamalara başlayabiliriz.
3.3.Su Yönetiminin Temel Sorunları
Su yönetiminin temel sorunları arasında stratejik hedefin geniş kadrolar tarafından yeterince
özümsenmemesi en başta gelen husustur. Ayrıca, yasal ve kurumsal altyapının henüz
yeterince gelişmemiş olması da bir diğer sorundur. Bu kapsamda, kadroların yetersizliği,
kurumsal hafızanın zayıflaması, kurumlar arasında yetki çatışması, su kanunu eksikliği, veri
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altyapısı eksikliği, dijital teknoloji altyapı eksikliği gibi hususlar sayılabilir. Bir diğer husus
da, planlar arasında uyumun ve koordinasyonun henüz istenilen seviyeye gelememiş
olmasıdır.
Bu eksiklikler plansız yatırımlar, kaynak israfı su yapıları ve su hizmetlerinin güvenlik
risklerinde artış olarak ortaya çıkmaktadır.
Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle de su yatırımlarının çok büyük bölümü ya başlamamış
ya da yarım kalmıştır. Su yatırımları için yenilikçi bir finansman modeli
oluşturulamamıştır.Bu sorunlar ülkemizin özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde iklim
değişikliğinin de etkisiyle birçok sektörü etkileyecek zincirleme krizlere neden olabilir.
3.4. İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkisi

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan “İklim Değişikliği’nin Su Kaynakları
Üzerine Etkisi Projesi’nin Nihai Raporu Haziran 2016 da yayınlanmıştır. Bu raporda yer alan
çeşitli senaryolardan elde edilen sonuçlar yukarıdaki haritalarda verilmiştir. Bu haritalarda
2040 yılında 2015 yılına nazaran havzaların brüt su potansiyelinde oluşabilecek farklar %
olarak verilmektedir. Haritalarda da görüldüğü üzere tüm senaryolar için Türkiye’nin batı
bölgesinde suyun 2015 yılına göre en az %20-40 arasında azalacağı tahmin edilmektedir. (3).
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SYGM’nün aynı raporunda Havza Bazlı Su Fazlası-Açığını veren çalışmaların sonuçları da
mevcut olup 2015-2040 yılı için yapılan bir projeksiyon yukarıdaki haritada verilmiştir. Bu
haritada çerçeve içine alınan havzalarda yılda 2-4 milyar m3 civarında su açığı tahmin
edilmektedir.
3.5.2010-2019 yılları Arasındaki Baraj Doluluk Oranları

DSİ Genel Müdürlüğü’nün yukarıdaki çizelgedeki verileri kullanılarak 2010-2019 arasında
ortalama baraj doluluk oranları %25 ve altında olan havzalar tespit edilmiş ve aşağıdaki harita
üzerine işaretlenmiştir.
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3.6. Su Yönetimi İçin Kısa Öneriler
Özet olarak Türkiye’nin Su Yönetimi yasal, kurumsal ve idari olarak çok radikal bir
düzenleme ihtiyacı içindedir. Bu düzenlemede,
1-Yasal açıdan Su Yasası Taslağı ve İlgili yönetmelikler,
2-Kurumsal açıdan Su Yönetimi Kurumları (DSİ, SYGM, SUKİ’ler)
3- İdari açıdan (Yeni idari yapıya göre şekillenecek Havza ölçeğinde su tahsis ve su
yönetimi kurulları vb) yeniden ele alınmalıdır.
DSİ'nin bölge teşkilatları, havza bazında yapılanmalıdır. DSİ'nin, havza sayısı kadar Bölge
Müdürlüğü sayısı vardır ancak bu Bölgelerin teşkilatlanmasında havza sınırları yerine sadece
idari sınırlar ve politik mülahazalar gözönünde bulundurulmuştur.
Sonuç olarak Su talebi sürekli ve yaşamsal öneme sahip bir doğal kaynaktır. Bu nedenle
sosyoekonomik seviyesi en düşük kesimlerin de ödeyebileceği bir bedelle sağlıklı ,yeterli ve
sürekli olarak sağlanmalıdır. Yeterli su’ya ulaşmanın sadece bir insan hakkı değil ama bir
canlı hakkı olduğu kabulü ile bu hizmetlerinin yenilikçi ve gerçekçi politikalarla
desteklenmiş bir kamu hizmeti olarak verilmeye devam edilmesini hedeflemek zorundayız.
Ancak bu hedefe ulaşmak için Yenilikçi Düşüncelere ve Modellere İhtiyacımız Vardır.
Çünkü iklim değişikliği etkisi altında suyun her alanda akılcı planlı ve verimli kullanılması
sadece bir sürdürülebilir kalkınma hedefi değil BİR ULUSAL GÜVENLİK konusu haline
gelmiştir.
Bu nedenle ;
• Sosyo-politik etkilerden olabildiğince uzak
• Şeffaf
• Katılımcı
• Havza ölçeğinde planlı
• Toplumcu ama akılcı ve gerçekçi
• Teknolojik altyapısı güçlendirilmiş
• Su kullanıcı birlikleri ve kooperatiflerin yapısal sorununu çözmüş
16

•
•

Disiplinler arası analiz ve değerlendirme yaklaşımını esas alan
Döngüsel su yönetimi konseptine hazırlık yapan

bir su yönetiminin oluşturulması su-enerji-çevre ve gıda güvenliğimiz kadar ulusal
güvenliğimiz için de önemli hale gelmiştir.
4.KURAKLIĞIN ZARARLARINI AZALTMAK İÇİN ALINMASI
TEDBİRLER

GEREKEN

4.1 Kuraklık Öncesi Yapılması Gereken Çalışmalar
• Kuraklık yönetimini sağlamak maksadıyla kurumsal ve teknik kapasiteye yönelik
temel ihtiyaçların belirlenmesi,
• Kuraklık tahmin ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulması,
• Her havza için kuraklık haritaları ve kuraklık yönetim planlarının hazırlanması veya
geliştirilmesi,
• Havza ölçeğinde kuraklık yönetiminin yapılanmasını düzenleyen yasal mevzuatın
hazırlanması ve geliştirilmesi,
• Kuraklık envanterinin oluşturulması ve geliştirilmesi,
• Nehir havzası içinde çeşitli alan kullanımlarını öngören fiziki planların hazırlanması
veya geliştirilmesinde kuraklık etkilerinin dikkate alınması,
• Tarımsal ürün verimi sigorta sisteminin hazırlanması ve geliştirilmesi,
• Kuraklık yönetiminin her aşamasında görev alan ilgili personelin ve halkın eğitimi,
bilgilendirilmesi ve halkın katılımının sağlanması,
• Suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılması,
• Su fiyatlandırma ve önceliklendirme politikalarının, kuraklık durumunda oluşması
beklenen su arzı ve talebi arasındaki dengesizliğin düzenlenmesi amacıyla
geliştirilmesi,
• Kuraklık esnasında uygulanmak üzere kurum ve kuruluşlara ait acil eylem planlarının
hazırlanması,
• Havzalar arası su transferi projelerinin hazırlanması aşamasında havzada yaşanmış
kuraklıkların göz önünde bulundurulması,
• Hidrolojik izleme istasyonlarının, tahmin ve izleme sistemlerinin kurulması,
• Yağmur suyu hasadı ve gri su kullanımının teşviki ve yaygınlaştırılması,
• Tarımsal sulama sistemlerinde su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerine
geçilmesi,
• Havzalarda yeraltı suyu seviyelerini izlemek için uydudan izleme teknolojilerine
geçilmesi
• Daha az su tüketen bitki türlerinin teşvik edilmesi,
• Havzaya uygun bitki deseni seçiminin sağlanması,
• Arıtma tesislerinin sayısının arttırılması, işletilmesinin verimli şekilde sağlanması ve
atıksuyun geri kazanılması,
• Konvansiyonel yöntemlerle arıtılmış atıksuların ileri arıtım sistemlerinden geçirilerek
sulama maksatlı kullanılmasının yaygınlaştırılması ve arıtma tesislerinin
modernizasyonu,
• Su iletim ve dağıtım sistemlerinde kayıp ve kaçakların mümkünse önlenmesi veya
azaltılması,
• Su temin ve depolama tesislerinin kurak dönemlerde kullanılmak üzere mevcut
durumu ile ilgili çalışmaların yapılması,
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•
•

Hayvan içme suyu göletlerinin arttırılması,
Su Kullanıcı örgütlerinin ( Sulama Birlikleri ve Sulama Kooperatiflerinin ) ekonomik
ve kurumsal sorunlarının çözülerek su yönetimine dahil edilmesi

4.2 Kuraklık Esnasında Yapılması Gereken Çalışmalar
• Kuraklık seyrinin tahmini ve uyarıların yapılması,
• Kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan Kuraklık Acil Eylem Planlarının
uygulanması,
• Su temin ve depolama tesislerinin kuraklık durumuna uygun şekilde hazırlanan
işletme planlarının uygulanması,
• Kuraklık yönetiminin her aşamasında görev alan ilgili personelin ve halkın eğitimi,
bilgilendirilmesi ve halkın katılımının sağlanması,
• Sağlık ve yardım hizmetleri,
4.3.Kuraklık Sonrasında Yapılması Gereken Çalışmalar
• Kuraklığın sektörler üzerindeki zararının tespiti,
• Kuraklıktan etkilenen sektörlere etkilerin boyutları dikkate alınarak gerekli
desteklerin sağlanması,
• Kuraklık yönetiminin her aşamasında görev alan ilgili personelin ve halkın eğitimi,
bilgilendirilmesi ve halkın katılımının sağlanması,
• Kuraklıktan sonra meydana gelebilecek ciddi ve yıkıcı hasarların iyileştirilmesi için
bütün kurum, kuruluş ve sektörleri ilgilendiren Kuraklık Sonrası İyileştirme
Planlarının hazırlanması,
• Su temin ve depolama sistemlerinin gözden geçirilmesi,
5.KISA DEĞERLENDİRME
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde kuraklık olaylarında bir artışın olduğu gözlenmektedir.
Türkiye; kurak ve yarı kurak iklim şartlarının karakteristik özelliklerinden dolayı kuraklık
afetine karşı oldukça duyarlı bir yapıda bulunmaktadır. Türkiye gibi su odaklı faaliyetlerin
yoğun bir biçimde devam ettiği ülkelerde, kuraklıkların etkileri geniş alanlara yayılabilmekte
ve başta tarım olmak üzere birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilmektedir.
Bu nedenle kurak dönemlere yönelik öngörü ve hazırlıklar büyük önem taşımaktadır.
2020/2021 Su-Tarım yılı meteorolojik kurak olarak başlamış ve ülkenin çok büyük bir
bölümünde kış yağışlar normallerin %20-%40 altında gerçekleşmiştir.
Bu durum ülkemizin bazı bölgelerinde hidrolojik kuraklık noktasına ulaşmıştır.Doğu Anadolu
bölgesindeki kar erimeleri ile oluşacak akımlar hariç, Türkiye’nin çok büyük bir bölgesinde
yağışların henüz yeterince gerçekleşmediği bilinmektedir.
MGM Genel Müdürlüğünün verileri Türkiye’nin meteorolojik kuraklık yaşadığını ve
önümüzdeki döneme kuraklık risk yönetimi açısından hazırlık yapması gerektiğini ortaya
koyuyor .Türkiye geçen yıl da yarı kurak bir dönem geçirmişti. Büyük Menderes nehri
havzasında Aydın valisinin yayınladığı karar ile başlatılan Kısıtlı Sulama Programı diğer
havzalara da bir uyarı olarak ele alınmalıdır.
Bu yılın yaz aylarında kuraklık etkilerinin daha fazla yaşanması ihtimali yüksek olduğu için
gerekli tedbirlerin hem ulusal hem de yerel ölçekte şimdiden alınmasında büyük fayda
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bulunmaktadır.
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EK:1
ADIGÜZEL KEMER VE ÇİNE BARAJINDAN SULANAN AKÇAY AYDIN,
BOZDOĞAN, KOÇARLI VE SÖKE SULAMALARINDA 2021 YILI SULAMA
SEZONUNDA UYGULANACAK OLAN KISITLI SULAMA PROGRAMI
HAKKINDA VALİLİK KARARI
Mart 2021
Aydın ve Denizli İli, Havzasında yaşanan kuraklık nedeniyle DSİ 21. Bölge Müdürlüğü
tarafından 2021 yılı sulamasında uygulanmak üzere Kısıtlı Sulama Programı çalışmaları
başlatılmıştır.
Kısıtlı Sulama Programının uygulanması ile birlikte Büyük Menderes havzasında ihtiyaç
duyulan sulama suyu ihtiyacının da karşılanması daha kolay olacak ve bundan sonraki
yıllarda yaşanması muhtemel su sıkıntılarına da bu oranda önlem alınmış olacaktır.
1- Sulama birliklerince (Bozdoğan, Akçay, Aydın, Menderes ve söke sulama birlikleri)
kendi görev alanı içerisindeki yerleşim yerlerinde bulunan mükelleflere kısıtlı sulama
yapılacağının bildirilmesi sağlanacaktır. Bu yerlerde ilanlar ile sulama faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
2- Sulama birlikleri görev alanı dışında kalan şebeke dışı arazilere daimi tesisler hariç su
verilmeyecektir.
3- ÇKS kayıtlarına göre buğday ekimi yapılan alanlarda, buğday hasadından sonra ikinci
ürün ekilişleri için tav suyu dahil olmak üzere bir kere su verilecektir. Buğday hariç
diğer birinci ürün ekilişleri sonrası yapılacak ikinci ürün ekilişleri ile birinci ürün
ekilişi olmayan sadece ana ürün ekilişi yapılacak alanlarda tav suyu dahil iki su
verilebilecektir.
4- Sulama birlikleri görev alanı içerisinde kalan arazilere, ürün çeşidi gözetmeksizin, tav
suyu dahil maksimum 2 (iki) su verilebilecektir.
5- Belirtilen kararlara uymayarak kaçak olarak su alan ve planlama dışı ekim yapan
kişilere Aydın Valiliği ve Sulama Birliği tarafından gerekli İdari ve Mali cezai işlem
uygulanacaktır.
6- Büyük Menderes Nehrinden kontrolsüz su alımlarını engellemek ve su dağıtımını
planlama doğrultusunda yapabilmek için yatak kontrol ekipleri kurulacaktır. Bu ekipte
DSİ, Sulama Birlikleri, Tarım İl Müdürlüğü ve Kolluk kuvvetlerinden oluşacaktır.
Ekip sorumlusu DSİ elemanını olacaktır. Bu ekipler 24 saat esasına göre Büyük
Menderes Nehri güzergahında su transferinin düzgün yapılması için sürekli kontrol
hizmetini yapacaktır.
7- Akçay, Aydın, Nazilli, Koçarlı ve Söke sulama sahaları içerisinde; kuraklık nedeniyle
2021 yılı sulama sezonunda geçici olarak yeni yer altı kuyuların açılması ve mevcut
kuyuların kullanımı uygun görülmüştür. Ancak bu kapsamda kullanılan yeraltı
sularına kalıcı izinlendirme yapılmayacaktır.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın İli dahilindeki Adıgüzel, Kemer ve Çine
Barajı Sulamalarında 2021 yılında uygulanacak Kısıtlı Sulama Programı kapsamında
yukarıda belirtilen kararlara hassasiyetle uyulması hususunda gereğini rica ederim.
Hüseyin AKSOY
Aydın Valisi
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Raporu Hazırlayan:Dursun Yıldız İnş Müh.
Rapora Katkıda Bulunanlar:
Hamza Özgüler; Meteoroloji Yük Müh.Hidrolojist, DSİ Eski Şube Müdürü
Dr. Doğan Yıldız; YTÜ İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi. SPD Merkez Başkanı

Rapor Hakkında
2020 Su yılının başında (1 Ekim 2020) başlayan Meteorolojik kurak dönemin ülkemzin büyük
bölümünde 2021 yılının kış ve bahar aylarında da sürmesi Hidroenerji üretimini olumsuz
etkilemiştir
Derneğimizin 9 Ocak 2021 tarihli “Hidrolojik Kuraklık ve Hidroenerji Üretiminde Düşüş”
Raporunda :
“Önümüzdeki dönemde de yağışların normalin altında seyretmesi durumunda hidroelektrik
enerji üretiminin payının azalması ihtimali vardır.Bu nedenle su yönetiminin olduğu gibi enerji
yönetiminin de olası hidrolojik kuraklığı dikkate alan bir üretim ve enerji temini planlaması
yapması faydalı olacaktır.” tespit ve önerisi yapılmıştı.
Bu öngörümüz maalesef gerçekleşmiş ve hidroenerji üretimi bir önceki yıla göre belirgin bir
şekilde düşmüştür.
Bu raporda son 6 aylık kuraklığın hidroenerji üretimine olan etkileri ele alınmıştır.
Yararlı olmasını umuyoruz.
Saygılarımla
Dursun Yıldız
Su Politikaları Derneği Başkanı
22 Haziran 2021
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1.2021 SU YILI BAŞINDAN (1 EKİM 2020) BU YANA HİDROENERJİ ÜRETİMİ

EKİM,KASIM ve ARALIK 2020’DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN KAYNAK BAZLI
DAĞILIMI

Şekil 1 Kaynak bazlı elektrik üretiminin aylara göre değişimi (2019 Yılı)

Şekil 2 Kaynak bazlı elektrik üretiminin aylara göre değişimi (2020 Yılı)
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TSKB tarafından yayınlanan Aylık Enerji Bülteleri1’ne göre 2020 yılının Eylül, Ekim, Kasım
ve Aralık aylarında barajlı HES’lerin aylık toplam üretimdeki payı bir önceki yılın aynı
dönemine nazaran ortalama %22 oranında Akarsu HES’lerinin toplam elektrik enerjisi
üretimindeki payının ortalaması da %25,5 oranında gerilemiştir. (Şekil 1 ve Şekil 2). Bu dönem
içinde talebin HES’ler yerine
işletme özellikleri nedeniyle doğalgaz santrallerinden
karşılanmış olduğu düşünülmektedir.

Şekil 3. 2019 ve 2020 yıllarının son dört ayında .Barajlı HES elektrik enerjisi üretiminin toplam
elektrik enerjisi üretimi içindeki oranları

Can Hakyemez TSKB Aylık Enerji Bülteni Aralık 2019 ve TSKB Aylık Enerji Bülteni Aralık
2020
1

5

Şekil 4. 2019 ve 2020 yıllarının son dört ayında .Nehir Tip HES’lerin elektrik enerjisi
üretiminin toplam elektrik enerjisi üretimi içindeki oranları
Şekil 3 ve Şekil 4’de 2021 Su yılının başlangıcı olan Ekim 2020 den itibaren gerek Barajlı
HES’lerde gerekse Nehir Tipi HES’lerde bir önceki yılın aynı dönemine göre üretilen enerjideki
düşüşler verilmiştir.

2.2021 YILININ İLK 5 AYINDA HİDROENERJİ ÜRETİMİ
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Şekil 4. Aralık 2020-Mayıs 2020 Meteorolojik Kuraklık Haritası (MGM)
MGM tarafından hazırlanan Şekil 5 deki meteorolojik kuraklık haritasınındaki koşulların
hüküm sürdüğü dönemde HES’lerin üretimi de doğal olarak azalmıştır.

Şekil 5. Nehir tipi HES’lerin üretiminin toplam elektrik üretimi içindeki payı (2020-2021)

Şekil 6 Barajlı HES’lerin üretiminin toplam elektrik üretimi içindeki payı (2020-2021)
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3.TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİKURULU GÜCÜ ÜRETİMİ VE
HES’ler

Şekil 7. EÜAŞ HES’lerinin Türkiye’nin toplam kurulu gücüne katkısı (EÜAŞ 2020 Yılı
Faaliyet Raporu)
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Şekil 8 Türkiye’de Elektrik üretiminin kuruluşlara göre dağılımı (EÜAŞ 2020 Yılı Faaliyet
Raporu)

9

Tablo 1 Türkiye’nin 2020 yılındaki elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı (EÜAŞ 2020
Yılı Faaliyet Raporu)

Tablo 1'deki 78.095 GWh’lik Hidroelektrik enerji üretimi EÜAŞ ve Serbest Üretim
Şirketlerinin Barajlı ve nehir tipi HES’lerinin tümünden üretilen hidroelektrik enerji miktarıdır.
10

Şekil 9 .EÜAŞ tarafından işletilen HES’ler (13 983 MW) 2020 yılında Türkiye’de üretilen
toplam elektriğin % 12,75’ini üretmiştir
EÜAŞ tarafından işletilen 13.983 MW Kurulu güce sahip 48 adet hidroelektrik santralin 37
adedi rezervuarlı, 10 adedi kanal ve 1 adedi de göl tipidir (1).
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4.ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN KAYNAKLARA GÖRE
DAĞILIMI (2) 2020-2021

ARALIK 2019

ARALIK 2020

OCAK 2020

ŞUBAT 2020

OCAK 2021

ŞUBAT 2021

MART 2020

MART 2021
12

NİSAN 2020

MAYIS 2020

NİSAN 2020

MAYIS 2021

HAZİRAN 2020

2019 Yılında toplam elektrik üretimi : 302 552 000 MWh
2020 Yılında toplam elektrik üretimi :304 611 543 MWh
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5. DEĞERLENDİRME
Türkiye yarı kurak bir iklim kuşağındaki bir ülke olarak zaman zaman mevsimsel ve dönemsel
yağışlarda azalma ve sıcaklıklarda artış şeklinde meteorolojik değişkenlikler yaşamaktadır. Bu
değişikliklerin şiddeti ve süresinin uzunluğuna göre takip eden süreçte hidrolojik kuraklık ve
tarımsal kuraklık tehlikesi ile de karşı karşıya kalınabilmektedir. 2020 yılında ülkemizin
yağışlarının tüm bölgelerde normalin altında gerçekleşmesi hidrolojik kuraklık etkisinin
oluşmasına ve toplam elektrik üretiminde hidroelektrik enerji üretiminin payının azalmasına
neden olmuştur. Örneğin 2019 yılında 88.879 GWh olan hidroelektrik enerji üretimi 2020
yılında %12,5 oranında bir düşüşle 78,095 GWh’a gerilemiştir. Bu gerileme 2021 yılının ilk
5 ayında da sürmüştür.
2020 yılının Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında barajlı HES’lerin aylık toplam üretimdeki
payı bir önceki yılın aynı dönemine nazaran ortalama %22 oranında Akarsu HES’lerinin
toplam elektrik enerjisi üretimindeki payının ortalaması da %25,5 oranında gerilemiştir. (Şekil
3 ve Şekil 4). Bu dönem içinde termik santrallerin üretimi artmıştır.
Ülkemizin toplam elektrik üretiminde Serbest Üretim Şirketleri %79 gibi büyük bir paya
sahiptir. Ülkemizde hidroelektrik enerjinin toplam üretimdeki payı son 2 yıldır yaklaşık %25
olmuştur. Bu üretimin yaklaşık yarısı da EÜAŞ tarafından üretilmektedir. Örneğin 2019 ve
2020 yıllarında ülkemizin ürettiği hidroelektrik enerjinin yaklaşık %47’si çok düşük bir
maliyetle ve pik saatlerde kullanılma özelliğine sahip olarak EÜAŞ tarafından
gerçekleştirilmiştir.Sonuç olarak ;
1- Hidrolojik kuraklık HES’lerde de etkisini göstermiş ve Hidroenerji üretimi düşmüştür.
2- Hidroenerji üretimi 2020 yılının Eylül ayından itibaren son 9 ayın herbirinde bir önceki
yılın aynı aylarına göre düşmüştür.
3- Bu düşüşler hem Nehir santrali HES’lerde hem de Barajlı HES’lerde gerçekleşmiştir
4- HES’lerden ortaya çıkan enerji üretimi açığı termik santrallerden daha çok Doğalgaz
çevrim santrallerinden karşılanmıştır.
5- Mayıs 2020’de HES’ler elektriğin %43’ünü üretmişken bu oran Mayıs 2021 de % 23’e
gerilemiştir. Aynı ayda termik üretim ise %20 oranında artmıştır.
6- Yaz aylarında yağışlar az enerji talebi ise çok olur. Bu nedenle bu yıl enerjide termik
santrallerin üretimdeki payı artacaktır. Önümüzdeki yılın da geçen yıl gibi kurak geçme
ihtimali vardır. Bu nedenle enerji üretiminde kaynak planlamasının şimdiden yapılması
faydalı olacaktır.
Hidroelektrik enerji üretiminin azaldığı dönemlerdeki elektrik talebi, diğerlerinden daha hızlı
devreye alınma özellikleri nedeniyle genellikle doğalgaz çevrim santrallerinden karşılanır. Bu
durum özellikle pik saatlerdeki enerji maliyetinin de artması ve hanelere ilave maliyet
getirmesi sonucunu doğurabilmektedir.
Özet olarak ülkemizde toplam elektrik enerjisinin % 78’i, hidroelektrik enerjinin de %50’si
Serbest Üretim Şirketleri tarafından sağlanmaktadır.
14

Önümüzdeki dönemde yağışların normalin altında seyretmesi durumunda hidroelektrik enerji
üretiminin payının azalması ihtimali vardır.Bu nedenle su yönetiminin olduğu gibi enerji
yönetiminin de olası hidrolojik kuraklığı dikkate alan bir üretim ve enerji temini planlaması
yapması faydalı olacaktır.

6.KAYNAKLAR
(1) EÜAŞ 2020 Yılı Faaliyet Raporu
(2) Can Hakyemez 2020 TSKB Aylık Enerji Bültenleri http://www.tskb.com.tr/tr/yatirimbankaciligi/ekonomik-arastirmalar/ekonomi-ve-piyasalar/tskb-enerji-bulteni
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Marmara Denizi’nin Kirlilik
Yükünün Azaltılması ve
Sürdürülebilir Atık Su Yönetimi

Su Politikaları
Derneği
1

18.06.2021

RAPOR NO: 38
RAPORUN ADI: Marmara Denizi’nin Kirlilik Yükünün Azaltılması ve Sürdürülebilir
Atık Su Yönetimi
Raporu Hazırlayan : İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız,
Rapora Katkıda Bulunan
Meteoroloji Müh. Hidrolojist Hamza Özgüler

Teşekkür:
Marmara Denizinin ekosistem dengesinin bozulması sürecini uzun zamandır izleyerek
yaptıkları bilimsel çalışmalarla farkındalık yaratmaya çalışan Prof.Dr. Mustafa
SARI,Prof..Dr. İzzet ÖZTÜRK,Prof.Dr Lütfü AKÇA,Prof.Dr.Hasan ZUHURİ SARIKAYA,
Prof.Dr. Dilek EDİGER,Prof.Dr. Gülşen ALTUĞ ,Prof. Dr. Barış SALİHOĞLU.,Doç. Dr.
Mustafa YÜCEL,’,Levent ARTÜZ’ile çalışma arkadaşlarını ve DİĞER BİLİM
İNSANLARIMIZI Marmara Belediyeler Birliğini kutluyoruz.Bu raporda kullandığımız
birçok veriyi üreterek Marmara Denizindeki kötü gidişata dikkat çekmeye çalışan bu bilim
insanlarımıza ve kamu çalışanlarımıza, uzmanlarımıza en içten teşekkürlerimizi ve
saygılarımız sunuyoruz.
Kaynak gösterimi : Yıldız D.,Özgüler H.(2021) “Marmara Denizi’nin Kirlilik Yükünün
Azaltılması ve Sürdürülebilir Atık Su Yönetimi” Su Politikaları Derneği. Rapor No: 38.
Ankara.18 Haziran 2021.

2

RAPOR HAKKINDA
3

Aslında bu konu Müsilaj kirliliğinin biyolojik oluşumu ve gelişimi açısından Deniz bilimi
,Deniz Biyolojisi uzmanlarının ihtisas alanındaki bir konu . Bu uzmanlar daha çok bu işin
denizdeki canlı yaşamının artan kirlilik yükü ile etkileşimini ve bunun sonuçlarını inceleyerek
açıkladılar.Bu açıklamaların sonunda Müsilaj’ın hızla artmasının denizdeki değişen bazı
çevresel koşullar nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı . Uzmanlara göre Marmara Deniz suyunun
sıcaklığında 40 yıllık ortalamanın 2,5 C üzerinde bir sıcaklığın oluşması ve Azot ve Fosfor
kirlilik yükündeki artış ve durağan deniz koşulları denizdeki mikroalglerin hızla çoğalmasını
tetikledi.
Bu mikroalgler deniz ekosistemini dengede tutmak için hızla çoğalırken ortaya çıkan stres
şartları nedeniyle bir salgı bırakmaya başladılar. Bu salgılar deniz yüzeyine çıkarak burada
koku ve görüntü kirliliği yarattılar. Ancak deniz yüzeyinden 30 m derine uzanan bölgede
musilaj oluşumunun devam etmekte olduğu da uzmanların açıklamaları arasında yer alıyor.
Biz Su Politikaları Derneği olarak denizdeki ekolojik dengenin değişiminin tetiklediği bu
sonucun yönetimsel sebepleri ile ilgiliyiz. Marmara Havzasında denize ulaşan karasal kirlilik
yükü arttığı biliniyor. Bunun en temel sebebi de Marmara çevresindeki su havzalarında su
yönetimindeki zafiyetler olduğu da açık. Başka bir deyişle bu sonucun sebebi atık su
yönetimi,su kalitesi yönetiminin gerektiği şekilde yapılamayışıdır. Özetle ortaya çıkan bu sonuç
bir Atık Su Yönetimi sorunudur.
Raporumuzun, su kaynaklarımızın ve denizlerimizin kullanımı ve korunması konusundaki
farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
SPD Başkanı 18 Haziran 2021
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1.GİRİŞ
Doğanın ekolojik dengesini bozabilecek oranda bir kirlilik yükünün sucul ortama verilmesi ve
diğer yan etkenler böyle bir zincirleme kirlilik üretim reaksiyonu yaratmıştır . Su gibi doğadaki
birçok oluşum doğal çevrimler sonucunda ortaya çıkıyor. Bu çevrimler bir ekolojik denge
içinde oluşuyor. İnsanoğlu bu dengeyi sanayi devriminden bu yana çok zorladı. Ve hala da
doğal dengenin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Doğa buna bir karşılık verebilecek bir
üretim gücüne sahip. Musilaj konusunda bunun sadece birinci aşamasını gördük. İnsanlık
ekolojik dengeye zarar vermemek için bilinçli davranıp kendi sınırlarına çekilmezse bu
olumsuzluklar başlar ve birbirini tetikleyerek sarmal bir çevrime girebilirler .Bu da büyük
çevresel felaketlere ve dolayısıyla da sosyal ve ekonomik sorunlara neden olur.
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Marmara Denizi Havzası
Yaklaşık 5 5,000 km2' 1ik toplam havza alanı içerisinde Marmara Denizi'nin kapladığı
alan 11,140 km2'dir. Diğer bir deyişle havza alanının yaklaşık %20'si deniz suyu i le kaplıdır.
Marmara Denizi, aşağıda listelenen su toplama havzalarıyla çevrilidir (Şekil 2):
1. istanbul ve istanbul Boğazı drenaj alanı
2. izmit Körfezi drenaj alanı (toplu olarak)
3. Gemlik Körfezi drenaj alanı (toplu olarak)
4. Susurluk Nehri Havzası
5. Gönen Çayı Havzası
6. Bandırma-Kapıdağ drenaj alanı (toplu olarak)
7. Biga Çayı Havzası
8. Çanakkale Boğazı drenaj alanı (toplu olarak)
9. Tekirdağ drenaj alanı (toplu olarak)
10. Marmara Adaları drenaj alanı (toplu olarak)
Marmara Denizi'ne ulaşan üç ana nehir ise Susurluk,Gönen ve Biga nehirleridir. Bu
nehirlerin taşıdıkları yükler sadece tarım, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinden
kaynaklanmamakta; aynı zamanda evlerde, endüstrilerde ve diğer noktasal kaynaklarda
üretilen yaklaşık 1 ,5 milyar m3/yıl miktarında atıksuyun deşarjlarını akarsulara
yapmaktadırlar. Havzalar aracılığı i le bu atıklar Marmara Denizi'ne ulaşmaktadır.
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Marmara’ya Yapılan Deşarjlar
Marmara Denizi Havzasının toplam nüfusu, 25 milyondan fazladır. Bu da, Türkiye
nüfusunun yaklaşık %30’una karşılık gelmektedir.
İstanbul, Bursa ve izmit gibi illerin atıksu üretimi diğer illerden çok daha fazladır. Mevcut
durumda üretilen atıksuların sadece bir kısmı yüzey sularına ve Marmara Denizi'ne deşarj
edilmeden önce arıtılmaktadır. Havzada hiç arıtma yapılmayan yerler olduğu gibi, %70
mertebesinde nutrient (azot ve fosfor) giderimi anlamı na gelen üçüncü derece arıtma yapı lan
yerler de bulunmaktadır.
Havzada faaliyet gösteren endüstriler, hem sayıca hem de kapasite olarak Türkiye'deki toplam
endüstrinin yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır.
2. MARMARA HAVZASININ KİRLİLİK YÜKLERİ
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Marmara denizinde ortaya çıkan sorun bir kirlilik sorunu değildir. Özellikle karasal kirlilik
yüklerinin 40 yıldır yeterli arıtma yapılmadan bırakılması sonucu ortaya çıkan ekolojik
dengenin çökmesi sorunudur.
Musilaj bu ekolojik dengedeki çöküşün bugün itibariyle bize yansıyan sonucudur. 2007
yılından bu yana kendini göstermiş ancak yönetimler bu mesajı almayınca daha geniş alanlara
yayılmak zorunda kalmıştır.
Su Yönetimi üç ayak üzerine oturur, Ekonomi, Ekoloji, Sosyoloji yi dikkate alarak yapılır.
Ancak gerek merkezi gerekse yerel yönetimlerdeki su ve atıksu yönetimi anlayışımız ekolojiekonomi dengesini sağlamakta zorlanmış ve çoğu zaman ekolojiden ödün verilmiştir.
Su ve sağlıklı bir çevrede yaşamak bir insan hakkıdır. Ancak bunun uygulamada gerçekleşmesi
katılımcı,toplumcu-gerçekçi bir politikaya ihtiyaç gösterir. Bunun aksine Popülist su yönetimi
yaklaşımı, özellikle yerel yönetimlerde sadece suyu en ucuza tüketiciye ulaştırma anlayışına
kilitlenmiş , bunu yaparken su yönetiminin ekolojik sürdürülebilirlik ilkesinden
uzaklaşmıştır.Sonuç olarak hem su bedellerinin düşürülmesi hem de sağlıklı bir doğal çevrede
yaşanması riske girmiştir.

Ekosistem yerine Ekonomik Sistemin tercihi sonunda felaket getiriyor
Yaklaşık yarım asırdır Marmara konusunda yapılan bilimsel çalışmaları dikkate almayan
politika yapıcılar ve karar vericiler, ekosistem yerine ekonomik sistemden yana tavır koymuşlar
ve ekolojik sistem dengesinin bozulmasına neden olmuşlardır.
Marmara Denizinin çevresinde yaşayan nüfusun ve sanayi üretiminin çok hızlı artması kirlilik
yükünün de çeşitlenip artmasına neden olmuştur. Sonunda denizin belirli bölümlerinde
çözünmüş oksijen seviyesi kritik eşik değerlerinin altına inmiş ve canlı yaşamın besin zinciri
kopmuştur.
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3.DAHA ÖNCE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI VE
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Ergene Projesi’nin Atıksu Kalitesi Yeniden Değerlendirilmelidir
Bir de Ergene Havzasının kirlilik yükünü toplayıp derin deniz deşarjı ile Marmara denizine
ulaştıran bir sistem var. 2011 ‘de yayınlanan Ergene Havzası Koruma Planında Organize Sanayi
Bölgelerinin (OSB) ileri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çıkışlarının Derin Deşarj Projesi ile
birlikte Marmara’ya aktaracağı yer alıyor. Bu proje bütünüyle devreye alındığında suyun 3.
sınıf kaliteli bir sulama suyu olarak Marmara’ya bırakılacağından söz ediliyor.
Tamamına yakını Ergene Havzasında yer alan Çerkezköy OSB,Çorlu Deri OSB ve Islah
OSB’lerin (Ergene1 ,Ergene 2 ,Velimeşe ,Türkgücü,Yalı Karaağaç,Veliköy) atık sularının ileri
biyolojik arıtma uygulandıktan sonra derin deşarj boru hattı ile Marmara Denizine verilmesi
düşünülmüştür.
Bu sistemin 2020 yılının Kasım ayında sadece doğu kollektörleri devreye alınmıştır Tesis
sadece % 2,5 kapasite ile çalışmakta ve günde 10 000 m3 atık su deşarj etmektedir. Bu
nedenle Ergene Nehri’nin atık suyunun Marmara kirliliğine olabilecek etkisinin şimdilik
kısıtlı olduğunu söyleyebiliriz . Su Yönetimi Genel Müdürlüğü(SYGM) tarafından hazırlanan
Marmara Denizi Kirlilik Raporu (2013) ve Marmara Denizi Havzası Çevre Master Planı ve
Yatırım Stratejisi 2006 raporunda Marmara Havzasından Marmara denizine deşarj edilecek
çeşitli kirlilik yükleri hesap edilmiş ve bunların yıllara göre artışı konusunda da tahminler
yapılmıştır. Ayrıca SYGM’nin bir sunumunda Ergene Havzası’ndan Marmara Denizi’ne
taşınması öngörülen kirlilik yükünün toplam kirlilik yükü içindeki payı yaklaşık %2 olarak
verilmiştir.Ancak bu tesisler tam kapasite ile çalışıldığında Marmara’ya sürekli 5 m3/slik
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bir debi ile atık su boşaltımı yapacaktır. Bu debi Marmara’ya boşalan diğer atık debileri dikkate
alındığında büyük bir debidir.Bu debinin 2030 yılında 6,74 m3/s ye ye çıkması da planlanmıştır.
Bazı raporlarda bu debinin Marmara genelindeki Kimyasal Oksijen İhtiyacı yükünü %5
oranında arttırabileceği de yer almaktadır. Bu nedenlerle bu atık suyun kalite ölçümü anlık
olarak yapılmalı ve standart dışı bir durumda derhal durdurulmalıdır. Bir diğer deyişle Marmara
Denizi’ni Koruma Eylem Planı kapsamında kimyasal bir muhtevaya da sahip olabilecek olan
bu atıksuyun yönetimi tekrar değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede önümüzdeki yıllarda
artan debi ile ciddi boyutta kirlilik yükünün de yaşanacağı dikkate alınmalıdır. Suyun
Marmara Denizine verilmesi yerine uygun yerlerde tekrar kullanımı da bir alternatif
olarak ele alınmalıdır. Ayrıca bu atıksuyun her türlü denetim, kontrol ve deşarj
parametreleri şeffaf ve ulaşılabilir olmalıdır.
Yukarıda sayılan atık sulara özellikle İstanbul ,Gebze,Bursa ,Gemlik gibi bölgelerin sanayi
atıkları, endüstriyel tesislerin ve termik santrallerin sıcaklığı artmış soğutma suyu deşarjları
20

ve Susurluk ve Biga nehirleri havzasında aşırı gübre kullanımı sonucunda Marmara’ya taşınan
azot ve fosfor yükleri de eklenmiş ve Marmara Denizi’nin dengesi tamamen bozulmuştur. Bu
nedenle Marmara Denizinin acil eylem planı kapsamında hemen Oksijen Çadırına alınması
gerekmiştir.
KARADENİZ’DEN DE KİRLİLİK YÜKÜ GELİYOR
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4.MARMARA DENİZİ’NİN KİRLİLİK AÇISINDAN BUGÜNKÜ DURUMU
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5. GÜNCEL İZLEME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz
Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda, 2017'den bu yana yürüttüğü Marmara Denizi
Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki 100
istasyondan Bilim-2 Gemisi ile örnek toplayan ODTÜ'lü bilim insanları, toplanan veriler ile
denizdeki kirlilik ve müsilaj oluşumunu araştırıyor.
MARMOD Projesi'nde görev alan ve salya oluşumları ile ilgili Bilim-2 Gemisi'nden gelen
verileri analiz eden Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücelin açıklamaları son
çalışmalar konusunda çok detaylı bilgiler içeriyor
Marmara’nın Dijital İkizini Çıkartıyoruz
Marmara Denizi'ndeki kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplankton, zooplankton, oksijen
ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerini ortaya çıkarmak için İstanbul ve Çanakkale
Boğazları dahil 100 ayrı istasyondan numuneler aldıklarını bildiren Yücel, son dönemde
çalışmalarını, numunelerin Mersin Erdemli'deki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü
Laboratuvarı'nda incelenmesine ve MARMOD Projesi kapsamında Marmara Denizi'nin dijital
ikizinin çıkarılması üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade etti.
Uzaktan Kumanda ile takip yapıp veri toplayabiliyoruz
Marmara seferinin DEKOSİM Ulusal Deniz Araştırmaları Altyapı Merkezi Projesi ve
TÜBİTAK BİDEB Öncü Araştırmacılar Programı tarafından desteklendiğini hatırlatan Yücel,
"Gemimizin denizdeki analizlerini daha sağlıklı yapabilmesi için uzaktan kumanda ile takip
25

yapabilen son teknoloji ürünü 'scanfish' cihazı takıldı. Deniz yüzeyinin ilk 50 metresini sürekli
tarayabilen bu cihaz ile sürekli veri toplayabiliyoruz." bilgisini verdi.
Marmara Denizi'nin tamamından, 100 farklı noktadan aldıkları örneklerin Mersin'deki Deniz
Bilimleri Laboratuvarımızda analizlerine başladıklarını bildiren Yücel, şöyle devam etti:
"Müsilajın üç boyutlu dağılımını ortaya çıkarıyoruz. Şu anki bulgularımız, müsilajın deniz
yüzeyinden 40-50 metre bandına çöktüğünü gösteriyor. Bu nedenle cihazlarımızın sinyalleri
denizin altına geçemiyor. Denizin içinde müsilaj üretiminin sürdüğünü ve yığılmanın deniz
içinde olduğunu görüyoruz. Müsilajın denizin dibinden yukarı doğru çıktığı gözlemleniyor.

Çözünmüş Oksijen Seviyesi Çok Düşük
Ayrıca organik yükün rüzgarın da etkisiyle Marmara Denizi'nin güneyine doğru ilerlediğini
gözlemliyoruz. Özellikle Mudanya Gemlik dolayında oksijen seviyesinin bu mevsimde olması
gerekenden yüzde 20 daha az olduğunu tespit ettik. Bu nedenle Marmara'nın özellikle
güneyinin hassas ve daha derin incelenmesi gerekiyor. Bu organik üretimin özellikle bir
noktada duracağını ya da azalacağını öngörüyoruz ancak bunun sonrasında organik yük
içindeki bakterilerin de çoğalmaya başlayacağını ve bunun da özellikle güneyde baş
gösterdiğini söyleyebiliriz.
Marmara’da taşıyabileceğinden 5 kat daha fazla Müsilaj var
Normal deniz suyunda bulunan bakterinin bin katı bakterinin şu anda Marmara Denizi'nde
olduğunu görüyoruz. Zaten üretken olan Marmara'nın taşıyabileceği bir birimlik müsilajın şu
anda 5 kat fazla olduğunu gördük. Bu çok anormal bir yük." Marmara Denizi'ndeki atığın doğal
organik atık olduğu yönünde de veriler elde ettiklerini belirten Yücel, analizlerden bilinmeyen
bir atık gibi dışarıdan bir müdahalenin Marmara Denizi'ne yapılmadığı yönünde ön bilgiler de
aldıklarını sözlerine ekledi.
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6.MARMARA EKOSİSTEMİ NASIL GERİ DÖNER ?
Marmara Denizi Havzasında Havza Yönetimi Gerekli
Musilaj sorunu biyolojik sonuçları nedeniyle bir kirlilik sorunudur.Ancak sebepleri itibariyle
bir atık yönetimi, atıksu yönetimi,su kalitesi yönetimi sorunu olarak görülmelidir. Bu nedenle
sorunu ortaya çıkartan sebepleri ortadan kaldırılmadan çözülemez. Orta ve uzun vadede çözüm
için şimdi yapılacak şey ise geçmişte yapılmaya çalışılan klasik parçalı su yönetimi
anlayışından farklı olmak zorundadır.
Bu kapsamda önce sorunun yaşandığı Marmara Denizine boşalan akarsuları birlikte ele alan
bir havza alanı tanımlanmalıdır.
Halen Türkiye’nin 25 Nehir havzasından Marmara ve Susurluk Nehir havzaları Marmara denizi

çevresinde yer almaktadır.
Marmara Havzası ve Susurluk Havzasının Havza Koruma Eylem Planları hazır olup Susurluk
Havzası için Havza Su Yönetimi Planı da hazırlanmıştır. Marmara Denizine kıyısı olmayan
ancak havzadaki toplanan atık suyun ön arıtma sonrası Marmara Denizine boşaltıldığı Meriç
Ergene Havzasının da Havza Yönetim Planı hazırdır.
Bu hazırlıklar Marmara Denizi çevresinde entegre bir su kalitesi yönetiminin oluşturulmasını
önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Burada gerekli olan bu iki havzanın tek bir havza bütünlüğü
içinde ele alınarak bir havza yönetimi yapısının hızla oluşturulmasıdır. Bu bölge Marmara
Denizi Havza Bölgesi olarak adlandırılabilir. Bu anlamda daha önce özellikle çevre koruma
planı kapsamında yapılan Marmara Denizi Havzası Çevre Master Planı ve Yatırım Stratejisi
çalışmaları gibi çalışmalardan da yararlanılarak acilen Marmara Denizi Havzası Su Yönetimi
Planı ve diğer eylem planları hazırlanmalıdır. Marmara Denizi Havzasında tüm havza
ölçeğindeki ölçüm ve denetleme kurumları ile çok iyi bir eşgüdüm içinde çalışacak etkin bir
yönetim yapısı oluşturulmalıdır.
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Marmara Denizine boşalan nehirlerin kirlilik yükleri ve Derin Deşarj ve Doğrudan boşalma ile
gerçekleşmektedir. Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular dışında birçok başka atıksu kaynağı
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Düzenli depolama sahalarından ve vahşi depolama
sahalarından kaynaklanan sızıntı suları ,Gemicilik faaliyetleri, Turizm ve rekreasyon,
Madencilik, Atıksularını direkt olarak alıcı ortamlara deşarj eden müstakil endüstriler, Organ
ize Sanayi Bölgeleri (OSB) içerisinde yer alan ve atıksularını beraberce ve direkt olarak alıcı
ortamlara deşarj eden endüstriler, Belediye sınırları içerisinde yer alan ve atıksularını
belediyelerin kanalizasyon sistemlerine deşarj eden endüstriler olarak sayılabilir.
Dijital teknolojiler öncelikle Marmara denizi çevresinde atıksu arıtma sistemlerinin daha
verimli olarak işletilmesi için uygulanabilir. Kirli su kaçaklarının anlık olarak tespitinde ve
önlemin önceden alınmasında büyük fayda sağlarlar. Dijital su altyapısı Marmara Denizi
Havzası Su Kalitesi Izleme Sistemi ağlarının kurulmasında ve su kalitesinin sürekli olarak
izlenmesinde de önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca digital su uygulamaları, Marmara Denizi'nin
dijital ikizi çıkartılıp anlık değişimlere müdahale edilmesi için de büyük fayda sağlarlar . Ayrıca
çıkışları Marmara’ya deşarj edilen bütün atıksu arıtma tesislerinin sürekli ve daha etkin
denetimleri için dijital su teknolojileri büyük fayda sağlayacaktır.
Marmara Denizi havzasının kirlilik baskısından kurtulması düzenli veri toplanması ve proses
çalışmalarıyla desteklenen ve doğrulanan ekosistem temelli su kalitesi modelleme
çalışmalarının yapılması ve sürekliliğinin sağlanması ile mümkün görünmektedir.Burada da
dijital su teknolojileri çok önemli bir rol oynayacaktır.
Artan kirlilik çeşitleri ve baskılar Marmara Denizi havzası ölçeğinde entegre bir su kalitesi
yönetim planının uygulanmasını şart koşuyor. Bu dinamik süreç içinde ilgili/ilişkili tüm kurum
ve kuruluşların sürece hâkimiyeti ve sahiplenmesi gerekir. Bu da koordineli, sağlam ve etkin
29

bir Havza Yönetim Yapısını gerektiriyor.
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7.NEDEN HAVZA ÖLÇEĞİNDE BİR YÖNETİM GEREKLİ ?
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8.SONUÇ:TEDAVİ DÜZGÜN VE SÜREKLİ YAPILMAZSA
MARMARA’YI KAYBEDERİZ
Karadeniz’in Marmara üsündeki baskısı azalım eğilimi gösermesine rağmen Marmara ekolojik
özellikleri 1980-2000 dönemine göre, özellikle dip su oksijen durumu ve üs tabakadaki
plankton tür dağılımları ve bolluğu yönünden daha da kötüleşmiş durumdadır. Kentsel atıksu
deşarjları devreye girmesine rağmen, Marmara’nın sınırlı atıksu özümleme kapasitesinin
üstünde anorganik ve organik besin tuzları girdisinin göreceli artarak devam ettiği
anlaşılmaktadır. Bu olumsuz gelişmeden özellikle İzmit Körfezi ekosistemi ve dip suları
etkilenmektedir. Son yıllardaki iklimsel değişime bağlı olarak Ege-Marmara-Karadeniz
arasındaki yıllık su akısının azalmış olabileceği dikkate alındığında, Marmara Denizi ekolojik
durumun düzelmesi için karasal baskıların azaltılmasına yönelik ciddi yönetim planlamalarına
ihtiyaç olduğu açıktır
Yapılan çalışmalar Marmara Denizine havzadan gelen karasal kirlilik yükünün yaklaşık %
70’inin evsel,%28’inin derelerden gelen yayılı yük, %2 sinin de sanayi kirlilik yükü olduğunu
ortaya koymuştur. Marmara Denizine günde yaklaşık 6,9 milyon m3 atıksu deşarjı
yapılmaktadır. Bunun %54’ü sadece fiziksel arıtmayı içeren ön arıtma proseslerinden
geçirilmektedir. Bu suyun %42’si ileri arıtmaya, sadece %5’i biyolojik arıtmaya tabi
tutulmaktadır. Denizdeki kentsel kirlilik yükünün önemli bir bölümü buradan gelmektedir.
Mevcut durumun yanısıra havzada artan nüfus, artan sanayi tesisi sayısı ve su yönetiminin
mevcut sorunları alınacak tedbirlerin etkin ve sürekli uygulanabilmesini zorlayabilecektir. İşin
en önemli kısmı da yeni yatrımlar için uygun bir finasman modeli bulabilmektir. Örneğin Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının bir çalışmasında Kuzey Marmara kıyılarına kurulacak yeni Katı
Atık Arıtma Tesisleri için 20 milyon Euro , Güney kıyılarındaki mevcut katı atık arıtma
tesislerinin iyileştirilmesi içinde 20 milyon Euro olmak üzere toplam 40 milyon Euro’luk
yatırım yapılması gerektiği yer almaktadır.
Marmara Denizini Koruma Eylem Planında koyulan hedefler doğrultusunda yapılacak
olan çalışmalar ekonomi,ekoloji ve sosyal alanlarda sürdürülebilir bir dengeye ihtiyaç
duymaktadır.Ayrıca Marmara Denizi’nin ekosistem dengesine tekrar kavuşması
önlemlerin alınması kadar bu önlemlerin sürdürülebilir olmasını da gerekli kılmaktadır.
Bu nedenle bu koruma çalışmalarının Marmara Denizi Havzası ölçeğinde ve katılımcı
bir anlayış ile yapılması gereklidir.
Ayrıca Marmara Denizi ekosistemi çok ağır yara almıştır, Bu nedenle ekosistem tabanlı
uygulama ve önlemlere ihtiyaç duymaktadır . Ekosistem yaklaşımlı yönetim, ekosistem
içindeki tüm bileşenleri (insan ve aktiviteleri dahil) birbirleri ile olan ilişkileri ile ele
alır.Koruma ve sürdürülebilir kullanım prensiplerine göre hareket eder . Bu da ancak Havza
ölçeğinde bir su yönetimi anlayışı ile gerçekleştirilebilir.
Özetle Marmara Denizi’nin çok yönlü ve uzun süreli bir tedavi sürecine ihtiyacı bulunmaktadır.
Bu tedavinin plan ve uygulama olarak yanlış ve eksik yapılması Marmara Denizi’nin tamamen
elden çıkmasına neden olabilecektir.
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Artan kirlilik çeşitleri ve baskılar Marmara Denizi havzası ölçeğinde entegre bir su kalitesi
yönetim planının uygulanmasını şart koşmaktadır. Bu dinamik süreç içinde ilgili/ilişkili tüm
yönetimin sürece hâkimiyeti ve tüm gerekli aktörleri ile sürece sahiplenmesi zorunludur. Bu da
etkin bir Havza Yönetimi kurumsal yapısı gerektirmektedir.
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1.GİRİŞ
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından bilim insanlarına hazırlatılan İklim
Değişikliğinin Batı Karadeniz Havzasında Su Kaynaklarına Etkisi Projesi Nihai Raporu 2016 yılında
yayınlanmıştır(1). Bu rapordaki sıcaklık ve yağış projeksiyonlarında sıcaklıklarda ve yağışlarda artışın
yanısıra ekstrem yağışlarda da artışların beklendiği yer almaktadır.
Bu projeksiyonlar değişen iklim koşulları ve yağış rejimi de dikkate alınarak alınacak önlemleri yeniden
gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. “Taşkınların mutlak kontrolü yoktur” ancak etkilerinin
felakete dünüşmemesi için alınabilecek birçok önlem mevcuttur. Bugüne kadarki deneyimler taşkın
önlemlerinin eğitimden ekonomiye, mevcut altyapı’dan yeni imar planı uygulamalarına, etkin denetime kadar
tüm sistemin birlikte işlemesine de bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.
Batı Karadeniz bölgemizin mevcut fiziki, sosyo ekonomik ,sosyo kültürel ,sosyo politik koşulları ile iklim
değişikliği baskısı bölgede Taşkın Koruma önlemlerinin yanısıra Taşkından Korunma farkındalığının
arttırılmasını da zorunlu kılmaktadır.
2. BATI KARADENİZ HAVZASI

Şekil1. Batı Karadeniz Bölgesi (1).
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Batı Karadeniz Havzası'nda irili ufaklı çok sayıda yüzeysel su kaynağı bulunmaktadır. Bu su kaynaklarının en
önemlilerinden biri Benli Dağ’dan doğan ve toplam uzunluğu 360 km’yi bulan Filyos Çayı’dır. Filyos Çayı
Gerede Yaylası’na kadar inerek, Gerede Çayı ile Safranbolu yakınlarında ise Araç Çayı ile birleşmektedir.
Karabük ve Yenice'den geçip kuzeye dönerek Çaycuma Ovası’na inmekte, burada Bolu Dağları’nda Efteni
Gölü’nden doğan Devrek Çayı ile birleşerek Hisarönü’nde Karadeniz’ e ulaşmaktadır. Batı Karadeniz
Havzası’nda Filyos Çayı dışındaki önemli akarsular, Kocaırmak, Bartın, Büyükmelen, Aydınlar (Melen),
Ezine, Baba, Kabala, Kanlı, Kaşka, Terme, Aydos, Devrekaniçayları'dır. Batı Karadeniz Havzası'nda doğal göl
sayısı bakımından zengin sayılan illerimizden Bolu’yu içine almaktadır. Ancak sayıları 9’u bulan doğal göller
arasında, Yeniçağa gölü dışındakiler küçük göllerdir (Havza Koruma Eylem Planları, 2014).
Batı Karadeniz Havzası’nın toplam yağış alanı 29.682 km2’dir.Yıllık ortalama yağış yüksekliği 811 mm’dir.
Ortalama yıllık akış 9,93 km³ olup ortalama havza verimi 10,6 l/sn/km²’dir (Havza Koruma Eylem Planları,
2014).
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Batı Karadeniz Havzası’nın proje kapsamında belirlenen ve hidrolik modelleme çalışmalarının gerçekleştirildiği
belirleyici nehir sistem yapısı, akarsu ana kolu ve yan kollarını da içerecek şekilde Şekil 3’te verilmiştirBu nehirlerin
hemen hepsi kıyıya yakın dağlardan kaynaklanmakta ve vahşi dere karakteriyle, büyük bir enerji ile sahile doğru akıp
bir yerleşim yerinden geçip Karadeniz’e açılmaktadır.

Şekil 4. Batı Karadeniz Bölgesi
5
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3. HAVZA İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJEKSİYONLARI

Batı Karadeniz Havzası’na ait referans periyodu (1971-2000) ile RCP4.5 ve RCP8.5 senaryolarına dayalı
2015-2020 den başlamak üzere 2100 yılına kadar 10’ar yıllık dönemler halinde model sonuçlarına ait gelecek
iklim beklentileri çalışılmış ve elde edilen sonuçlar Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün “İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Proje Nihai Raporu EK 15 – Batı Karadeniz
Havzası Haziran 2016” raporunda verilmiştir. Bu raporda yer alan bazı sonuçlar özet olarak aşağıda
sunulmaktadır.
3.1.Sıcaklık Artışı Projeksiyonu (1).
Tüm model sonuçları değerlendirildiğinde referans dönemine göre havzadaki sıcaklık artışlarının 0,3-5,4°C
arasında değişmesi beklenmekte ve bu artış değelerinin havzanın iç kesimlerinde belirginleşeceği tahmin
edilmektedir. 30 yıllık ortalamalar açısından da aynı eğilim söz konusudur.
3.2. Toplam Yağış Projeksiyonları (1).
HadGEM2-ES modeli toplam yağış parametresi için havzada tahmin edilen sonuçlar genel olarak
değerlendirildiğinde, her model ve senaryo sonucuna göre de yıllar bazında 90 mm’lere ulaşan yağış fazlalığı
seviyeleri öngörülmüş ve yağışlardaki bu artışların havzanın kıyı kesimlerinde ve özelikle kuzeybatıda en fazla
bekleneceği tahmin edilmiştir. Bir diğer deyişle raporda çalışılan her üç model sonucu için de havzanın denize
kıyısı olan kenar kesimlerinde yağış artışı daha fazla beklenmekte ve bu bölgelerde ekstrem yağışlarda artışlar
tahmin edilmektedir. 30 yıllık ortamalar açısından da durum benzer olup, 2040 ve sonrası her iki 30 yıllık
periyodda da tüm model ve senaryo sonuçları yağışlarda artışlar önermektedir(1).
4. BATI KARADENİZ TAŞKINI

Son taşkınlar Batı Karadenizdeki Bartın Kastamonu Sinop illerimizde ve ilçelerinde yaşanmıştır. Ancak bu
raporda daha karakteristik özellik taşıdığı düşünülen Kastamonu ili Bozkurt ilçesi Ezine Çayı taşkını örnek
olarak alınıp incelenmiştir.
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10 Ağustos 2021 Tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarmıştı
•

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların

•

Batı Karadeniz kıyıları ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli,

•

Bartın’ın doğu ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli
olması bekleniyor.
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Şekil 5. Bozkurt ilçesi taşkınını yaratan Ezine Çayı su toplama havzası

Bozkurt ilçesinin içinden geçerek Karadeniz’e dökülen Ezine Çayı ‘nın su toplama havzası Şekil 5’de
verilmiştir. Bozkurt ilçesinde büyük hasara ve can kaybına neden olan taşkın esas olarak yaklaşık 200 km2
büyüklüğündeki bu havzaya kısa sürede çok şiddetli olarak düşen yağış nedeniyle gerçekleşmiştir.
Karadeniz’e boşalan bu nehir havzalarının su toplama alanları akarsularımıza göre çok büyük değildir. Ancak
yağış rejimindeki değişikliklerle bu havzaya düşen kısa süreli şiddetli yağışlar taşkın riskini arttırmaktadır.
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Şekil 6. Ezine Çayı üzerindeki Ebru HES’in Cebri Borusu ve Santral Binasının konumu
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Şekil 7.DSİ tarafından ıslah edilen Ezine Çayı yatağının kesitini daraltan sediment birikimi ve bitki gelişimi
Tarih: 7 Şubat 2021
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Şekil 8. DSİ tarafından ıslah edilen Ezine Çayı yatağının denize çıkış ağzı kesitini daraltan sediment
birikimi ve bitki gelişimi. Görüntü Tarihi: 7 Şubat 2021
Şekil 7 ve Şekil 8 de 2016 -2017 yıllarında DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından ıslah edilen Ezine Çayı yatağı
kesitindeki daralma görülmektedir. Yatak kesiti gerek kum, çakıl ,kaya( sediment) birikimi gerekse bitkilerin
gelişmesi nedenleriyle daralmış ve yapımında planlanan taşkın debisini geçirme özelliğinden uzaklaşmıştır.
Şekil 9’da Ezine çayı yatağı içindeki binalar görülmektedir. Şekil 10’da ise Ezine Çayı’nın denize çıkış ağzının 7
Şubat 2021 tarihi itibariyle görünümü yer almaktadır. Her iki fotoğrafta da kesiti daraltan unsurlar
mevcuttur.Denize çıkış ağzındaki bu koşulların Bozkurt ilçesinde 5m ye ulaştığı ifade edilen taşkın suyu
derinliğinin oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir.
14
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Şekil 9. Ezine Çayı yatağı içindeki binalar

Şekil 10. Ezine Çayı Denize çıkış ağzının 7 Şubat 2021 tarihi itibariyle görünümü
15
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Kastamonu Bozkurt İlçesi
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Kastamonu Bozkurt ilçesi
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Bozkurt’ta selin yıktığı binalar

Bozkurt’ta tahrip olan nehir yatağı islah duvarı
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Sinop Ayancık taşkınında taşınan kütükler
19
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Bozkurt İlçesi
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5.KISA TEKNİK ANALİZ ,DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Batı Karadeniz bölgemizde 11 Ağustos 2021 tarihinde yerleşim yerlerimizi çok ciddi olarak etkileyen taşkınlar
ve seller bu konuyu tekrar gündemimize taşımıştır.
Karadeniz taşkınları bugüne kadar birçok kez birçok bilimsel ve teknik çalışmada ele alınmış ve gerekli
önlemler detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Taşkın afeti konusu üniversite, meslek odaları ve kamu kurumları tarafından yıllardır yapılan bilimsel teknik
kongre ve sempozyumlarda ele alınmış ve oluşan taşkınların nedenleri ve çözümleri konusunda yeterli bilgi
altyapısı oluşmuştur. Ancak yörede çok uzun yıllar içerisinde dere kenarlarına ve taşkın yataklarındaki
yapılaşma her taşkından sonra gündeme gelse de çözümü çok kolay olmayan bir sorun olarak kalmaktadır. Bu
konuda her taşkın sonrasında bazı konutların yıkılması ve daha güvenli bölgelerde konutlar yapılması
gündeme gelip uygulamaya geçirilse bile kısa dönemde “dere kenarından güvenli bölgelere kentsel
dönüşüm“amaçlı yaygın bir projenin uygulanması birçok açıdan zorluklar içermektedir.
Daha önce de birçok kez açıklandığı gibi bölgenin kronik taşkın sorunu esas olarak çarpık, plansız kentleşme,
bölgenin özgün topoğrafik yapısı nedeniyle riskli bölgelerde yapılaşma, doğa tabanlı çözümlerin dikkate
alınmaması ve nehirlerin doğal akış alanlarına müdahale edilmesi gibi çok temel bazı nedenlerden
kaynaklanmaktadır
Bu şehir sellerini afet haline getiren çarpık, plansız altyapı, yağışların miktarı ve şiddetinde son dönemde
yaşanan değişikliklerle daha da riskli bir ortam yaratmaya başlamıştır. İklim değişikliği uzmanları, konvektif
hava hareketlerinin artacağından bahisle yakın geçmişte sıkça yaşadığımız gibi ülkemizde yağışların bundan
sonra daha kısa süre içerisinde ve daha şiddetli düşmeye devam edeceğini öngörmektedirler.
Bu koşullar bölgede taşkınlardan korunma anlayışının ve öncelikli tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesini
gerekli kılmaktadır.
Su Politikaları Derneği’nin konu ile ilgili kısa teknik değerlendirmesi ve analizi aşağıda sunulmuştur:
1. Bölgede taşkınla mücadele ve alınması gerekli önlemlerin öncelikli çıkış noktası “taşkınlarda hiçbir
can kaybının yaşanmamasını sağlamak “olmalıdır.
2. Öncelikle taşkın gerçekleşmeden önce gerekli tedbirler alınarak taşkınların olumsuz etkisinin
azaltılması, can kaybının hiç yaşanmaması, mal kaybının ise asgari düzeye indirilebilmesi
hedeflenmelidir
3. Bu kapsamda Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sisteminin Pilot Alt Havzalarda Kurulması Projesi hızla
tamamlanmalıdır.
4. Karadeniz’deki tüm riskli yerleşim alanlarında yaşayanlara taşkın uyarısı sonrasında yapılması
gerekenlerle ilgili uygulamalı zorunlu eğitim verilmelidir.
5. Özellikle kıyıya yakın bölgelerde dere yataklarının su taşıma kapasitelerini azaltan doğal veya suni
birikimlerin periyodik olarak temizlenmesi sağlanmalıdır.
6. Karadeniz’de birçok kentimizde olduğu gibi Ayancık, Bartın, Bozkurt da kent merkezlerinden geçen
derelerin denize çıkışlarına yakın bölgelerde bulunmaktadır. Bu derelerin denize çıkış ağızları çoğu kez
deniz tabanındaki kum hareketi ile dolup tıkanmaktadır. Bu durum taşkınların geriye basmasına ve
kentlerde taşkın suyu derinliğinin hızla artmasına neden olmaktadır. Taşkın görüntülerine bakıldığında
Ayancık, Bartın ve Bozkurt’da bu durumun gerçekleşmiş olduğu düşünülmektedir.
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7. Karadeniz’de bu durumdaki tüm kentlerimizde “Dere yatakları ve denize çıkış ağızları “ nın mevcut
durumu incelenmelidir. Bu incelemeler periyodik olarak ilgili kamu kurumu tarafından yapılmalı ve
rapora bağlanarak ilgili bakanlığa bildirilmelidir.
8. SYGM tarafından hazırlıkları tamamlanan Taşkın Yönetim Planlarının ivedilikle uygulamaya dahil
edilmesi ve sıkı takibinin sağlanmasında fayda görülmektedir.
9. Meteorolojik karakterli taşkın ve sellerin, kuraklık afeti ile birlikte değerlendirilmesi, taşkın ve
kuraklığı oluşturan koşulların kapsamlı olarak irdelenmesine ihtiyaç vardır.
10. Bu konu yakında TBMM gündemine gelecek olan Taşkın Kanunu Taslağında aşağıdaki gibi yer
almaktadır
Akarsu veya kuru derelerin denize veya göle çıkış yapıları
MADDE 19 - (1) Akarsu veya kuru derelerin denizle veya gölle birleştikleri kısma yapılacak denize çıkış
yapısı, iskele, liman, mendirek, mahmuz ve dalgakıran gibi yapılar hususunda taşkın riski açısından
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü uygun görüşü alınır. Bu bölgelerde taşkın riski oluşturan veya
taşkın riskini arttıran yapılara izin verilmez.
11. TBMM gündemindeki Taşkın Kanun Tasarısı hızla yasalaşmalıdır .Kanun taslağında yer alan
Taşkın riski ortaya çıkaracak tecavüz veya müdahalelerin önlenmesi ve Yüksek seviyede taşkın
riski taşıyan alanlarda kamulaştırmaların acil olarak yapılması sağlanmalıdır.
12. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim
Planı 2019 yılında tamamlanmıştır. Buradaki önerilerin bir an önce uygulamaya geçirilmesi
gereklidir.
13. Sinop Ayancık taşkınında çok sayıda kütüğün sürüklendiği ve bunların özellikle köprü açıklıklarını
tıkayarak taşkının etkisini arttırdığı görülmüştür. Bu nedenle özellikle bu kütüklerin hazırlandıktan
sonra depolandığı yerlerin taşkın sularının sürükleme wrkisinden uzak bölgeler olması büyük önem
taşımaktadır.
14. Özellikle MGM nin sel ve heyelan uyarıları sonrasında bu depo alanlarının yerlerinin kontrol edilerek
gerekirse yerlerinin değiştirilmesi sağlanmalıdır
15. Taşkın erken uyarı sisteminin öncüsü taşkın tahminidir,Bu tahminler ancak mühendislik hidrolojisi
lisans ve/veya master eğitimi almış belgeli meteoroloji mühendisleri tarafından güvenilir bir şekilde
yapılabilir.Bu konuda yaşanan koordinasyonsuzluk ortadan kaldırılmalı ve MGM bu konularda
sorumluluk almalıdır. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü taşkın tahmin ve erken uyarı konusunda en
yetkin kurum ve koordinasyon sorumlusu olmalıdır.
16. Taşkınlarda en önemli cihazlar radar, otomatik gözlem istasyonu, tafiosondr gibi cihazlardır. Bu
cihazlar MGM envanterinde bulunmasına rağmen etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Ayrıca
hidrometeorolojik gözlem ağımız yetersiz olup güncellenmelidir. Hidrometeorolojik ölçüm yapan
elemanların ön lisans -lisans eğitimli olmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.

6.KAYNAKLAR
[1] İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Proje Nihai Raporu EK 15 – Batı Karadeniz
Havzası Haziran 2016 .Su Yönetimi Genel Müdürlüğü.Ankara
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• Önümüzdeki on yılda alınacak kararlar 2050
için yol haritasının belirlenmesinde kritik bir
rol oynayacak.
• Bu nedenle 2050 ye kadar sıfır karbon salımı
hedefi yolunda 2030 hedefinin tutturulup
tutturulamayacağı çok önemli .
• Bunun için toplam CO2 emisyonlarının 2010
seviyelerinden yaklaşık% 45 oranında
düşmesi gerekecek.
• Bu da 2030 yılında enerji sektörü ve
endüstriyel işlemlerle oluşan CO2
emisyonlarının yaklaşık 20,1 Gt civarında
olması anlamına geliyor.
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ISI ENERJİSİ ÜRETİMİNDE MEVCUT
DURUM
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Yukarıda katmanları verilen hem dünya hem de Türkiye için güç santralleri haritaları, “Küresel Güç Santrali
Veritabanı”ndan elde edilmiştir. Bu veritabanı, kapsamlı ve açık erişimli bir enerji sektörü veritabanı oluşturmak
için mevcut veri kaynaklarından ve metodolojilerden yararlanmaktadır.. Şu anda Küresel Enerji Santrali
Veritabanı’nın verilerini oluşturmak için 600'den fazla kaynak kullanmaktadır (Resource Watch, 2021).

1.GİRİŞ
Kömürlü, nükleer, jeotermal, güneş ve katı atık santrallarının hemen tamamı, ayrıca doğalgaz santrallarının
pek çoğu termik santraldır. Doğalgaz çoğunlukla kazanlar ve gaz türbinlerinde yakılır. Gaz türbininden çıkan
ısı kombine bir çevrimli bir tesiste toplam verimliliği artıracak şekilde buhar oluşturmada kullanılabilir.
Kömür, fueloil ve doğalgaz santralları çoğunlukla fosil yakıtlı güç santralları olarak adlandırılırlar. Bazı
biyokütle yakıtlı termik santrallar da aynı kategoriye konulurlar. Nükleer olmayan
ve kojenerasyon kullanılmayan termik santrallar için konvansiyonel güç santralı terimi de kullanılır.
Ticari elektrik tesisleri olan güç santralları genellikle büyük ölçekli inşa edilir ve kesintisiz işletim için
tasarlanır. Bazı büyük kuruluşların, özellikle de başka maksatlar için buhar üretimi yapıyorlarsa kendi
tesislerini ısıtmada ya da elektrik ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları özel güç santralları vardır.
Kömür kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi için inşa edilen termik santrallerin yapısına kabaca
bakıldığında; Termik santraller, kapalı devre halinde dolaşan suyu buharlaştıran bir kazan ve bir
türboalternatör (bir türbinle harekete geçirilen alternatör) grubu içine girer. Bu tür klasik santrallerde
buhar, kömür yakılarak üretilir. Buhar önce türbinin yüksek basınçlı bölümünde, yeniden çok ısıtıldıktan
sonra da orta ve alçak basınçlı bölümlerinde genişler. Birbirini izleyen bu genişlemeler sırasında ısı
enerjisi mekanik enerjiye dönüşür. Buhar ve su bir kapalı devre halinde dolaştıkları için, bu çevrim
sürekli yenilenir(1).
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2.TÜRKİYE’deki KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRALLER
2.1 Türkiye’deki Kömür Rezervimiz ve Kömür Santrallerinin Elektrik Üretimindeki Yeri
Ülkemiz rezerv ve üretim miktarları açısından linyitte dünya ölçeğinde orta düzeyde, taşkömüründe ise alt
düzeyde değerlendirilebilir. Toplam dünya linyit/alt bitümlü kömür rezervinin yaklaşık %3,2'si ülkemizde
bulunmaktadır (Şekil 1). Bununla birlikte linyitlerimizin büyük kısmının ısıl değeri düşük olduğundan termik
santrallerde kullanımı ön plana çıkmıştır.

Şekil 1. Türkiye’nin önemli linyit sahaları (Kaynak: MTA)
Ülkemizin linyit rezervinin yaklaşık %46'sı Afşin-Elbistan havzasında bulunmaktadır. Ülkemizin en önemli
taşkömürü rezervleri ise Zonguldak ve civarındadır. Zonguldak Havzası'ndaki toplam taşkömürü rezervi 1,30
milyar ton, buna karşılık görünür rezerv ise 506 milyon ton düzeyinde bulunmaktadır.2017 yılı sonu itibariyle
145,3 Milyon Ton Eşdeğer Petrol (MTEP) olan ülkemizin toplam birincil enerji tüketiminde kömürün payı
%27'dir.
Ülkemizin 2021 yılı ortası itibariyle kömüre dayalı santral kurulu gücü 20 322 MW olup bu değer toplam kurulu
gücün %20,7 sine karşılık gelmektedir. Yerli kömüre dayalı kurulu güç 11 335 MW (%11,6) ve ithal kömüre
dayalı kurulu güç ise 8.987MW (%9,1) dır. 2005 yılından itibaren enerji üretiminde yerli kaynaklara önem
verilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri çerçevesinde yeni kömür sahalarının bulunması ve bilinen
sahaların geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir.Bu kapsamda kömür santrallerinin kurulu gücü Şekil 2 de
görüldüğü gibi artmıştır.

6
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Şekil 2.Türkiye’de 2006-2017 arasında yıllara göre yeni eklenen kömürlü santral kapasitesi.(6).

7
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Şekil 3. Son 5 yılda Kömür ve Doğalgazın Elektrik üretimimizdeki yeri ( 2)
2018 yılında kömüre dayalı santrallerden toplam 113,3 TWh elektrik üretilmiş olup toplam elektrik üretimi
içerisindeki payı %37,3 düzeyinde olmuştur. (3).
Kömür santrallerimizin toplam kurulu gücü 2021 yılının Mayıs ayı itibariyle 20 322 MW olmuştur (EÜAŞ).
2020 yılında kömüre dayalı elektrik enerjisi üretiminin toplam üretim içindeki payı %34’e düşmüştür(104 TWh)
(2). (Şekil 3 ve Tablo 1 ).

8
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Tablo1. Mayıs 2021 itibariyle Türkiye’nin Elektrik Kurulu Gücünün
Kaynaklara Dağılımı (EÜAŞ)

İthal Kömürle çalışan bir Termik Santral
Şekil 3’den de görüldüğü gibi kömürden elektrik üretimi, 2015 yılından bu yana %39 oranında (+28 TWh) artış
göstermiştir. Bu üretim sadece 2020 yılında %6 oranında düşmüştür. Türkiye, tüm G20 ülkeleri arasında bu 5
yıllık dönemde üretimdeki kömür payının artış gösterdiği yalnızca üç ülkeden biri olmuştur; diğer iki ülke
9
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Endonezya ve Rusya’dır. Kömür, 2015 yılında elektrik üretiminin %29’unu oluştururken, 2020 yılında %34’üne
karşılık gelmiştir. Türkiye’nin kömürdeki kurulu gücü de 2015 yılından bu yana yaklaşık üçte bir oranında
artmıştır (+4000 MW).
Çevre düzenlemelerine uygunluk sağlamak üzere gerekli iyileştirmeleri yapmadıkları için beş linyit santrali,
2020 yılının başında faaliyetleri durdurulmuştur. Bunun sonucunda, linyit üretiminde %18 düşüş yaşanmıştır.
2020 yılında, 1600 MW’lık ek kapasite yapım aşamasında olsa da geçmişte planlanan kapasitenin 12 400
MW’lık kısmı iptal edilmiştir.(2)

Şekil 4.Kurulu Gücü 50 MW’tan büyük olan Termik kömür santralleri
Ülkemizde halen yerli kömür kullanan santrallerden(Şekil 4).19 adedinin kurulu gücü 200 MW’ın üzerinde
olup (Tablo 2)., diğerleri, 51 MW kapasiteli Polat-1 Termik Santralı hariç, otoprodüktör olarak kurulan 40
MW’tan daha küçük kapasiteli santrallardır (27)
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Tablo 3.Kamu Tarafından İnşa Edilen Kurulu Gücü 50 MW’tan
Büyük Yerli Kömür Yakıtlı Santrallar (4)

11

SPD. Kömür Santrallerinin Su Kullanımı ve Atıkları Raporu 2021

Tablo 4.Özel Sektör Tarafından İnşa Edilen Kurulu Gücü 50 MW’tan Büyük Yerli Kömür
Yakıtlı Santrallar (01.03.2020 itibarıyla) (4)

Tablo 5. İşletmedeki İthal Kömür Yakıtlı Santrallar (4)

12
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Kamu Tarafından İnşa Edilen Kurulu Gücü 50 MW’tan Büyük Yerli Kömür Yakıtlı Santrallar Tablo3’de ,
Özel Sektör Tarafından İnşa Edilen Kurulu Gücü 50 MW’tan Büyük Yerli Kömür Yakıtlı Santrallar
(01.03.2020 itibarıyla) Tablo 4’de, İşletmedeki İthal Kömür Yakıtlı Santrallar Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 6. Temmuz 2021 tarihi itibariyle EPDK’dan Üretim Lisansı Almış ancak
işletmeye girmemiş olan Kömürlü Termik Santraller (EPDK )

Şekil 5. EPDK’dan Üretim Lisansı almış ancak halen işletmeye girmemiş olan kömürlü termik santraller
(EPDK verileri kullanılmıştır)
Sonuç olarak EÜAŞ kayıtlarına göre ülkemizde halen 47 si yerli kömürle ,15’i ithal kömür 4’ü taşkömürü ile
,1 adedi de Asfaltit Kömürle üretim yapan toplam 67 adet kömür yakıtlı termik santral işletmededir (EÜAŞ).
Bu santrallerin toplam kurulu gücü 20320 MW’tır.
Ayrıca Tablo 6 ve Şekil 5’de de görüldüğü gibi 20 Temmuz 2021 tarihi itibariyle EPDK’dan Üretim Lisansı
almış ancak işletmeye girmemiş olan toplam 6255 MW kapasiteli 7 adet Kömürlü Termik Santral
bulunmaktadır .Bu santralların 4600 MW gücündeki 4 adedi İthal kömüre dayalı santraller , 1655 MW toplam
gücündeki 3 adedi ise yerli kömüre dayalı santrallerden oluşmaktadır.
EPDK kayıtlarına göre ayrıca toplam kapasitesi 2063 MW olan 6 adet kömürlü santrali de üretim lisansı
almış durumda bulunmaktadır.
13
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3. KÖMÜR YAKITLI BİR TERMİK SANTRALİN ENERJİ ÜRETİMİ

Şekil 6. Kömürlü bir termik santralin blok diyagramı

14
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200 MW ve üzeri tesislerde fanlar, önısıtıcılar, kül kollektörleri gibi sistemin önemli komponentleri yedekli
olarak kurulup kullanılır. Bazı 60 MW santrallarda bir yerine iki kazan bulunabilir. Kömürlü bir termik
santralin blok diyagramı Şekil 6 da verilmiştir.
3.1.Kömürlü Termik Santrallerin Çalışma Prensibi ve Su Kullanımı

Şekil 7. Su’yun tipik bir kömür santralindeki yolculuğu
Kazan ve Buhar Döngüsü
Fosil yakıtlı güç tesislerinde fosil yakıtı yakıp suyu ısıtarak buhar elde edilen fırına buhar kazanı denir. Bazı
endüstriyel tesislerde ısı geri dönüşümlü buhar kazanı (heat recovery steam generator - HRSG) olarak bilinen
ve bir endüstriyel süreçte oluşan ısıyı buhar üretmek için kullanan ısı eşanjörleri de bulunmaktadır. Bir buhar
kazanı elektrik üretecini süren buhar türbininin ihtiyaç duyduğu yüksek saflık, basınç ve sıcaklıkta buhar
üretmelidir. Su’yun tipik bir kömür santralindeki yolculuğu Şekil 7’de verilmiştir.
Besleme suyu ısıtılması ve gazdan arındırma
Buhar kazanında kullanılan besleme suyu yanan yakıttan elde edilen ısı enerjisini buhar türbinini döndüren
mekanik enerjiye dönüştürmede kullanılır. Toplam besleme suyu geri dönüştürülmüş yoğuşturulmuş su ve
arıtılmış sudan oluşur. Temas ettiği materyaller yüksek ısı ve basınçta korozyona meyilli olduğundan arıtılmış
su kullanılmadan önce ileri derecede arıtma sürecinden geçer. Su yumuşatıcılar ve iyon dönüşümlü
demineralizatörlerden oluşan bir sistem suyu o derece arı hale getirir ki 0.3-1.0 mikrosiemens/cm aralığındaki
iletkenlik katsayısı ile su neredeyse bir yalıtkan haline gelir. 500 MW'lık bir tesiste saflık kontrolü için buhar
fıçısından alınan suyun yerine konulan ve sistemdeki küçük kaçakları telafi etmek için eklenen arıtılmış suyun
15
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debisi yaklaşık olarak 7,5 litre/saniye mertebesindedir (Şekil 8).
Besleme suyu çevrimi buhar türbinlerinden geçtikten sonra yoğunlaştırılan suyun yüzey yoğunlaştırıcıdan
pompalanması ile başlar. Tam yükle çalışan 500 MW'lık bir tesiste yoğunlaştırılmış su akış oranı yaklaşık 400
litre/saniye mertebesindedir.

Şekil.8.Kazan besleme suyu gaz arındırıcısı diyagramı (dikey ve kubbeli gazdan arındırma bölümü ve yatay su
depolama bölümü)
Kazanın Çalışması
Kazan yaklaşık 15 m genişliğinde ve 40 m yüksekliğinde dikdörtgen bir fırındır. Duvarları yaklaşık 58 mm
çapında çelikten yüksek basınç tüpleri ile ağ gibi sarılıdır.
Toz haline getirilen kömür fırının dört köşesinde veya bir ya da karşılıklı iki duvar boyunca yerleştirilmiş
yakıcılara doğru hava ile püskürtülür, ortada büyük bir ateş topu oluşturacak şekilde hızla tutuşturularak yakılır.
Ateş topundan yayılan termal radyasyon, fırın çeperlerindeki tüplerde bulunan suyu ısıtır. Fırın içinde su dikey
ekseninin üç ya da dört misli yol katedecek kadar dolaştırılır. Fırın içinde dolaşan su ısıyı emer ve buhara
dönüşür. Fırının üst kısmındaki bir fıçının içinde buhar sudan ayrıştırılır. Sudan ayrılan buhar yanan gazların en
sıcak olduğu bölgede asılı olan süper sıcak tüpler üzerinden türbine yollanır. Bu tüplerden geçirilen buharın ısısı
yaklaşık 538 °C ye kadar yükseltilir.
Linyit kömürü yakan tesisler Almanya'dan Avustralya'ya ve Kuzey Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada
kuruludur. Linyit maden kömüründen çok daha ham bir kömür türüdür. Daha düşük kalorilidir ve eşdeğer ısı
enerjisi üretebilmek için çok daha geniş bir fırın gereklidir. Bu kömürler %70'e kadar su ve kül ihtiva edebilirler,
bu nedenle daha düşük fırın sıcaklıkları oluşturur ve daha güçlü endüklenmiş akım fanları gerektirirler. Ateşleme
sistemleri de maden kömürü kullanılan tesislerden farklı tasarlanır. Tipik olarak sıcak gazlar fırından atıldıkları
noktada gelen kömür tozu ile karıştırılıp fırına verilir.
Suyu buhara çevirmede gaz türbini kullanan tesisler ısı geri dönüşümlü buhar kazanı (heat recovery steam
generator - HRSG) olarak adlandırılan kazanlar kullanırlar. Gaz türbinlerinden çıkan atık ısı süper sıcak buhar
oluşturmada kullanılır ve daha sonra geleneksel su-buhar çevrimi uygulanır
16
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Fırın ve Buhar Fıçısı
Su kazana ekonomizör denilen bölümden alınır. Ekonomizörden buhar fıçısına geçen su indirici borulardan su
duvarlarının altındaki giriş başlıklarına gider. Bu başlıklardan su duvarları boyunca yükselen suyun bir kısmı
buhara dönüşür ve bu su-buhar karışımı tekrar buhar fıçısına girer. Aşağı inen suyun yoğunluğu, ısınıp yukarı
çıkan su-buhar karışımından fazla olduğundan bu süreç doğal çevrim ile dönebilir ya da bu çevrim pompalarla
desteklenebilir. Buhar fıçısında ayrıştırılan su indirici borulara geri döner, buhar ise içinde kalan su
zerreciklerinden ayrılmak için bir dizi buhar ayırıcı ve kurutucudan daha geçer. Kurutulan buhar buradan sonra
süper ısıtıcı borulardan yoluna devam eder. Fosil yakıtlı güç tesislerinin çoğunda fırın içinde bir süper ısıtıcı
bölümü bulunur. Buhar fıçı içindeki kurutucu ekipmanlardan sonra fırın içindeki bir dizi süper ısıtıcıya geçer.
Burada buhar tüplerin dışındaki sıcak gazlardan bir miktar daha ısı emer ve doyum sıcaklığına erişir. Süper
ısıtılmış buhar daha sonra ana buhar borularından yüksek basınç türbinine girer.

Buhar Yoğuşturma
Türbin çıkışından gelen buhar sisteme geri pompalanmak üzere yüzey yoğunlaştırıcıda yoğuşturulur. Yüzey
yoğunlaştırıcının ısısı düşürüldükçe egzoz buharın basıncı düşer ve Rankine çevrimi verimliliği artırılır.

Şekil 9. Tipik bir su soğutmalı yüzey yoğunlaştırıcı diyagramı.[8]
17
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Yüzey yoğunlaştırıcı bir kabuk ve içinde soğutma suyu dolaştırılan tüplerden oluşan bir ısı
dönüştürücüdür.[8][9] Düşük basınç türbininden gelen egzoz buharı tüplerin üzerinden geçerek su haline geldiği
kabuğa girer. Bu tip yoğunlaştırıcılar buharın içindeki hava ve gazları atmak ve vakum sağlamak için buhar
ejektörleri ya da yıldız motorlu aspiratörler kullanırlar (Şekil 9).
Su buharı yoğunlaştığında hacminde oluşan büyük düşüş sisteme yeni buhar emilmesini sağlayan vakumu
meydana getirir ve türbinlerden alınan verim artar. Burada sınırlayıcı faktör soğutma suyu sıcaklığıdır ve bu da
güç santralının kurulduğu bölgenin iklim koşullarıyla ilgilidir (kış döneminde türbin limitlerinin çok altında
sıcaklıklara erişilebilir ve türbin içinde aşırı yoğunlaşma meydana gelebilir). Sıcak iklim bölgelerinde kurulu
santrallar yoğunlaştırıcıda kullanılan soğutma suyu ısındıkça üretimlerini kısmak zorunda kalabilirler.
Yoğunlaştırıcı genellikle ya atmosfere gönderilen atık ısıyı engellemek için bir soğutma kulesinden gelen suyu
ya da yakın bir nehir, göl ya da okyanustan alınan tek kullanımlık suyu kullanır.
4.KÖMÜR SANTRALLARININ SOĞUTMA KULELERİ
Soğutma kuleleri, bir su akışının soğutulması yoluyla atık ısıyı atmosfere aktarmak için kullanılan ısı
uzaklaştırma bölümleridir. Soğutma kuleleri daha çok santrallerde kullanılan sirkülasyon suyunun soğutulması
için kullanılmaktadır. Soğutma kuleleri kömüre dayalı bir elektrik santralinin en önemli ünitelerinden biridir.
Bu nedenle suyun çeşitli metodlarla soğuk tutulduğu bu soğutma kulelerinin performansları üzerine birçok
çalışma yapılmıştır (7).

Şekil 10. Soğutma kulelerinde hava akımı oluşturma teknikleri (6)
18
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Kömür santrallerinde dolaşımdaki suyun soğutma kabiliyetinin korunması için fazla ısısının alınması gereklidir.
Bu da, soğutma suyu doğal çekişli (Şekil 10 ), cebri çekişli1 ya da bir indüklenmiş çekmeli tipteki soğutma
kulesine pompalanıp buharlaşma yoluyla fazla ısı atmosfere atılarak sağlanır. 500 MW'lık soğutma kuleli bir
kömür santralındaki soğutma suyunun dolaşım debisi tam yükte yaklaşık olarak 14.2 m³/s kadardır
(30).Yoğunlaştırıcıda kullanılan soğutma suyu değişime uğramadan, sadece sıcaklığı artmış olarak ilk kaynağına
geri döner. Eğer su soğutma kulesine değil de yerel bir kaynağa geri basılacaksa soğuk su ile karıştırılıp sıcaklığı
düşürülür.
Diğer bir tip yoğunlaştırma sistemi ise hava soğutmalı yoğunlaştırıcılardır (Şekil 11). Çalışma prensibi radyatör
ya da fanlara benzer. Türbinden gelen atık ısı aralarında büyük bir fan ile hava dolaştırılan yoğunlaştırma
tüplerinden geçer. Buhar, su-buhar döngüsünde yeniden kullanılmak üzere suya dönüştürülür. Hava soğutmalı
yoğunlaştırıcılar tipik olarak su soğutmalı sistemlerden daha yüksek sıcaklıklarda çalışır. Sudan tasarruf etmekle
birlikte çevrimin verimliliği düşüktür. Bu da üretilen her bir megawattsaat elektrik için daha fazla karbondioksit
salımı anlamına gelmektedir. Yoğunlaştırıcının alt kısmında biriken su güçlü pompalar kullanılarak yeniden subuhar çevrimine gönderilir.

Şekil 11.Doğal hava akımlı kuru tip soğutma kuleleri (Kapalı Sistem- Açık sistem ) (Natural Draught Cooling
Tower NDCT.
Kömür santrallerinin soğutma kulelerinde gerek hava akımının oluşturulması, gerekse ısının transfer edilmesi
için farklı teknikler kullanılır.
1.Hava Akımı oluşturma teknikleri doğal çekim ve mekanik çekim olarak iki çeşittir. Bu teknikler Şekil 10’da
verilmiştir.
2.Kulelerdeki ısı transferi metodları da, kuru soğutma kuleleri, sulu veya buharlı soğutma kuleleri ve ıslakkuru soğutma kuleleri olarak açıklanmaktadır(6). Bunlardan doğal hava akımlı kuru tip soğutma kuleleri
Şekil 11 de diğer soğutma kulesi çeşitleri de Şekil 12 ve Şekil 13 de verilmiştir.

Mekanik Dolaylı Kuru Soğutma Kulesi, soğutma havası akışının uzun bir beton veya çelik kuleden gelen doğal çekiş tarafından
değil elektrik motorlu fanlar tarafından indüklendiği veya zorlandığı özel bir IDCT tipidir. M-IDCT'ler, özellikle mevcut IDCT'nin
Islaktan Kuruya dönüştürme veya soğutma kapasitesi genişletmesi için uygundur.
1
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Şekil 12. Doğal akımlı Mekanik akımlı ve Hibrit Kuru Soğutma Kuleleri

Şekil 13. Denizsuyu Kullanımlı Mekanik Akımlı Islak Tip Soğutma Sistemi (İzdemir Termik
Santrali).(1).
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Buhar Türbinli Üreteç

Şekil 14. Modern bir enerji santralında kullanılan buhar türbini rotoru ve üreteç
Türbinli üreteç ortak bir mil üzerinden birbirlerine ve bir üretece bağlanmış bir seri buhar türbininden oluşur.
Buhar giriş tarafında bir yüksek basınçlı türbin bulunur, onu bir orta basınçlı türbin, iki adet düşük basınç türbini
ve üreteç izler. Türbinlerden geçirilen buhar basınç ve termal enerji kaybeder ve hacmi artar. Kalan buhar
basıncından enerji elde edebilmek için her aşamadaki türbinlerin çapı ve bıçak uzunlukları artar. Toplam dönen
kütle 200 ton ağırlığı ve 30 m. uzunluğu aşabilir. Bu öylesine büyük bir kütledir ki mildeki ufak bir eğrilik bile
sistemi dengesizleştireceğinden enerji üretimi olmadığı zamanda bile 3 devir/dk gibi yavaş bir hızda dönmeye
devam etmesi gerekmektedir(Şekil 14).
Kazandan gelen süper sıcak buhar 35-40 cm çapında borular ile yüksek basınç türbinine aktarılır ve bu aşamadan
geçtikten sonra basıncı düşer. 60-65 cm çapında borulardan türbini terkeden buhar tekrar kazana döner ve süper
sıcak tüplerden geçirilerek 538 °C ye kadar ısıtılır. Yeniden ısıtılmış buhar orta basınç türbinine gönderilir.
Buradan basıncı ve sıcaklığı düşerek çıkan buhar doğrudan uzun bıçaklı düşük basınç türbinlerine aktarılır ve
nihai olarak yoğunlaştırıcıya döner. Üreteç 9 m uzunluğunda ve 3,7 m çapındadır. Sabit bir stator ve
hareketli rotordan oluşur.Üretilen elektrik enerjisi dağıtım seviyelerine yükseltilmek üzere dağıtım tesisine
aktarılır.
Yanmış Gaz Çıkışı ve Arıtma
Yanmış gazlar kazanı terkederken ısıyı tutup içeri giren taze havaya karıştıran metal file şeklindeki düz bir döner
sepet içinden geçer. Buna hava önısıtıcısı denir. Kazandan çıkan yanmış gazlar küçük kül parçacıkları ihtiva
eder. Ayrıca nitrojenin yanı sıra karbondioksit, kükürt dioksit ve nitrojen oksitler gibi yanma gazları da
barındırır. Kül parçacıkları toz toplayıcı ya da elektrostatik filtreler ile ayrıştırılır. Ayrıştırılan kül bazen yan
ürün olarak çimento üretiminde kullanılabilmektedir. Fakat bu temizlik işlemi sadece uygun teknoloji ile
donatılmış tesislerde gerçekleşmektedir. Halihazırda kurulu olan kömürlü termik santralların çoğunluğunda bu
sistem mevcut değildir.
Avrupa Birliğinin yayınladığı yönetmelikler atık gaz kirliliğinin azaltılmasında etkili olmuştur. Japonya 30 yılı,
Amerika Birleşik Devletleri 25 yılı aşkın süredir atık gaz arıtma teknolojisi kullanmaktadır. Atık gaz bacasından
yukarı doğru hareket eden yanmış gazların sıcaklığı çıkışta 50 °C ye kadar düşebilir. Tipik bir atık gaz bacasının
yüksekliği kalan yanmış gaz içeriğinin atmosfere salınması için 150-180 metre kadar olabilir. Dünyadaki en
yüksek atık gaz bacası 419.7m ile Kazakistan, Ekibastuz'daki GRES-2 termik santralının bacasıdır.
Atık gazların içindeki kül fırın çıkışına endüklemeli fan öncesinde konulan elektrostatik filtreler, toz toplayıcılar,
ya da her ikisi birlikte kullanılarak ayrıştırılır. Filtrelerin altında toplama kaplarında biriken kül periyodik olarak
boşaltılır.
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5.KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERDE SU KULLANIMI VE SU TÜKETİMİ

Termik santrallerde su, “Su-Buhar Çevrimi Suyu” ve “Soğutma Suyu” olmak üzere iki ayrı şekilde
kullanılmaktadır(1).
Su-buhar çevrimi suyu
Su-buhar çevrimindeki su, santral karakteristiğine göre doğal suların çeşitli işlemlerden geçmesi ile elde
edilir. Ham su arıtıldıktan sonra elde edilen su katma suyu adı altında su- buhar çevrimine karıştırılır.
a) Kondenser suyu: Türbinde iş gören buhar kondenserde yoğuşarak kondenser suyu adını alır. Bu su
yakıt alıcıya kadar kondenser suyu olarak kalır.
b) Besleme suyu: Yakıt alıcıdan sonra aynı su besleme suyu adını alır.
c) Kazan suyu: Kazana giren su artık kazan suyu olmuştur.
d) Doymuş buhar: Kazanda buharlaşan yaş buhara doymuş buhar denilir.
e) Kızgın buhar: Doymuş buhar kızdırıcılarda kızgın buhar haline gelerek türbine girer.
Soğutma suyu
Santralin çeşitli yerlerinde soğutma suları kullanılır. Bunlar da başlıca iki bölümde incelenebilir.(1)
a) Kondenser besleme suyu: Türbinde iş görmüş olan buharı soğutmak için kullanılır.
b) Donanım soğutma suyu: Bu su, santralin çeşitli yerlerinde (yağ soğutucuları, pompa vb.) kul anılan
soğutma suyudur. Genellikle bu iş için arıtılmış su kullanılır. Sistem tümüyle kapalıdır. Soğutma
işlemini tamamlayan donanım soğutma suyu, özel ısı değiştirgeçlerinde kondenser soğutma
suyuyla soğutularak tekrar iş görebilir hale getirilir. Santral için arı suyun elde edilmesi çeşitli
basamaklarda olur.
Ham su bir pompa ile bir su kaynağından alınır. Alınan su, sertlik giderme ünitesinde yumuşatılır.
Valf, kollektör ve hava ayırıcıdan geçen su, kazan besleme suyu deposuna boşaltılır. Bu depodan
pompalarla alınan su, ön ısıtıcı yani ekonomizöre gönderilir. Ön ısıtıcıda ısınan su kazana verilir.
Kazandan yüksek sıcaklık ve basınçta çıkan buhar, su ayrıcıdan geçer ve buhar makinesine gelir. Buhar makinesi
de jeneratörü döndürerek elektrik enerjisi elde edilir. Buhar makinesinden çıkan çürük buhar, kondenserde
sıvılaşıp yeniden kazan suyu besleme devresine katılır (1).
Buharın kondenserde yoğuşturulabilmesi için büyük miktarda soğutma suyuna ihtiyaç vardır. Soğutma
suyunun tamamı nehir, göl ya da denizden alınıyorsa buna “açık devre ile soğutma’’ denir. Bu halde su, açılan
bir kanala dolarak taraklara ve süzgeçlere gelir. Taraklarda iri pislikler ayrılır. Süzgeçlerde ise su
mekaniksel olarak temizlenir. Soğutma sıcaklığının yıl ık ortalaması ideal şartlarda 10-15 oC olmalıdır. Bu
değerlerin karşılığı olan kondenser basıncı 0,029- 0,039 bar’dır. Soğutma suyu pompaları, soğutma suyunu
kondensere basarlar. Kondensere basılan soğutma suyu, burada türbinden gelen buharı yoğuştururken 8-10 o C
ısınır. Isınmış olan soğutma suyu alındığı nehir, göl ya da denize geri verilir. Soğutma suyu miktarı,
yoğuşturulan buharın ortalama 50-70 katıdır.(1).
Suyun kısıtlı olduğu yörelerde, kondenserde ısınmış olan soğutma suyu soğutma kulelerinde soğutulur.
Kulelerde suyun yukarıdan aşağıya doğru dökülmesi sırasında meydana gelen buharlaşma kayıplarını
karşılayabilecek kadar da su temin edilemiyorsa santralde havalı soğutma teknolojisi kullanılır. Soğutma
kulelerinde soğutulmuş olan suyun sıcaklığı 22-27 o C arasında değişir. Bu değerlerin karşılığı olan kondenser
basıncı (vakumu) 0.05-0.06 atü’dür. Soğutma kulelerinde soğutulan su, soğutma suyu olarak kullanılmak
üzere tekrar kondensere gönderilir. Buna ‘’kapalı devre ile soğutma denir
Kömürlü termik santrallerde su kullanımı esas olarak aşağıdaki alanlarda gerçekleşir.
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•
•
•
•

Soğutma suyu sistemi (Kondenser ve ACW)
Enerji üretimi sistemi
Kül taşıma sistemi
Kömür tozu bastırma sistemi

Termik santrallar, özellikle kömürle çalışmakta olanlar daha çok soğutma ve proses için büyük miktarlarda suya
ihtiyaç duyarken ,enerji üretirken çıkardıkları sera gazı salımları ile de su kaynakları üzerinde olumsuz etkiler
yaratan enerji üretim sistemleridir.
Termik santraller arasında en fazla su tüketimi Nükleer enerjiye ve Kömüre dayalı termik santrallerde
gerçekleşmektedir. Doğalgaz santrallarının su tüketimi çok daha azdır. Örneğin Türkiye’de 2016 yılında üretilen
elektriğin su kullanım yoğunluk değerleri konusunda yapılan bir çalışmada (4) doğalgaz santrallarında 1 GWH
elektrik enerjisi üretmek için 420 m3 su tüketilirken, kömürlü termik santrallerde 3,5 katı daha fazla 1425 m3 su
tüketildiği belirtilmiştir(4).Bu miktarlar kullanılan teknolojilere göre farklılık gösterebilmektedir.
Termik santrallerde hem ısıyı önce mekanik, sonra elektrik enerjisine çevirebilmek, hem de sistemi soğutarak
çalışabilir sıcaklıkta tutabilmek için kaynağından büyük miktarlarda su çekimi yapılır. Bu suyun bir bölümü
kullanılarak dış ortama geri verilir. Bir bölümü de buharlaşarak bir anlamda tüketilmiş olur.Büyük miktarda
suya olan ihtiyaçları nedeniyle termik santralların genelde deniz, göl, akarsu kıyılarına kurulmuştur.
Açık Devre Soğutma
Termik santrallarda soğutma için üç temel sistem kullanılır. Bunlardan “açık devre” sistemlerde yüzey suları
kaynağından çekilerek tesis içerisinde soğutma amacı ile bir tur yaptırılır ve ardından kaynağına geri döndürülür.
Bu sistemlerde suyu döngüsel olarak kullanan sistemlere göre 10-100 kat daha fazla su çekimi yapılır.
Bu nedenle çekilen su diğer sistemlere nazaran daha az buharlaşma ile kaynağa geri verilir. Sistemden suyun
bir kez geçtiği bir soğutma sistemi, bir nehir, gölden veya denizden suyu çeker, buharını yoğunlaştırmak için
sistemin içindeki suyu çevirir, daha sonra orijinal su kaynağına geri verir. Bu sistem ilk yatırım ve işletme
maliyeti açılarından diğerlerine göre çok ekonomik olup ilave olarak soğutma kuleleri inşaatını gerektirmez.

Şekil 15 a. Denizsuyu Kullanan Mekanik Akımlı Islak Tip Soğutma Sistemi (İzdemir Termik
Santrali).
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Kapalı Devre Soğutma
Soğutma teknolojisinde “kapalı devre” sisteminde ise, su kaynağından çekildikten sonra tesis içerisinde
döngüde tutulur. Açık devre sistemlere göre çok daha az su çekimi yapılsa da çekilen su buharlaştığı için belirli
bir miktarı tüketilmiş olur. Termik santrallarda hava akımı ile soğutma yapılan “susuz/kuru soğutma” sistemleri
de mevcuttur.Bu sistemlerde kullanılan su miktarı çok azdır. Ancak bu sistemlerin verimlilikleri düşüktür.
Ayrıca yüksek ilk yatırım ve işletme maliyetleri ile santralde üretilen elektrik enerjisinin birim maliyetine
önemli bir yük getirdikleri gibi üretilen elektriğin bir bölümünü de kullanmaktadır. Bu ekonomik nedenlerle
kuralların çok sıkı olarak uygulandığı ülkeler hariç çok yaygın olarak kullanılmazlar.

Şekil 15 b. Kuru soğutma sistemi
Kuru soğutma sistemleri, bu haliyle, maliyetli teknolojiler olup tekno-ekonomik hususlarda ıslak soğutma
sistemleriyle karşılaştırılamazlar. Ancak, su baskısı altında olan bölgelerde hava soğutmalı buhar kondansatörü
kullanan kuru soğutma sistemi kullanılmalıdır.
Soğutma kulesi olmayan tek geçişli soğutma sisteminden soğutma kulesi sistemine geçiş tartışıldığında, kuru
soğutma sisteminin bu değişim deposuna ihtiyaç duyulduğunu düşünmenin bir anlamı yoktur.
5.1.TERMİK SANTRALLERDEKİ SU TÜKETİMİ MİKTARI
Bir termik santraldeki su ihtiyacının miktarı;
Kullanılacak ham suyun kalitesi, soğutma sisteminin tipi, kullanılan kömürün kalitesi,uçucu kül miktarı,uçucu
kül uzaklaştırma yöntemi ,baca gazı tutma ve biriktirme tercihi ,atıksuyun arıtılması gibi birçok faktöre bağlı
olarak değişmektedir. Ancak yapılan çalışmalarda bu konuda bazı genel yaklaşımlar elde edilmiştir. Bu
çalışmalarda soğutma kuleli kömüre dayalı mevcut termik santrallerde su tüketiminin MW başına 7 m3 /saat
olduğu ancak son dönemde yapılan termik santrallerde bu miktarın MW başına 3,5-4 m3/saat olarak kabul
edildiği yer almaktadır. (5-28).
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Şekil 16 .Termik santraldeki ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüşen miktarı
Kömüre dayalı termik santrallerde suyun yaklaşık %85’i soğutma suyu olarak kullanılmaktadır. Çünkü
santrallerde oluşan sıcaklık yükünün sadece yaklaşık %40’ı elektrik enerjisine dönüştürülebilmekte ,diğer
bölümü ise soğutma sistemlerinde soğutulmakta ve bacadan gaz olarak salınmaktadır(Şekil 16).
Hindistan kömüre dayalı termik santrallerin çok fazla sayıda olduğu bir ülkedir.
Hindistan’ın Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanlığı 7 Aralık 2015 tarihinde Termik Santrallerdeki su
kullanımı ile ilgili bir genelge yayınlamıştır(28).
•
•

Santrallerinde tek yönlü soğutma (Once Through Cooling) sistemi olanların soğutma kuleleri kurmaları
ve bu genelgenin yayınlandığı tarihten itibaren en çok iki yıl içinde su tüketimlerini 3,5 m3/MWh'a
indirmeleri
1 Ocak 2017'den sonra kurulacak yeni tesislerde su tüketiminin maksimum 2,5 m3/MWh olması
zorunluluğu getirilmiştir.

5.2.KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERDE KURU/HAVA SOĞUTMALI SİSTEM İLE SULU
SOĞUTMALI SİSTEMİN KIYASLANMASI
Buhar dönüşümü verimliliği % 40 olan 660 MW’lık bir kömür santralinde;
•
•
•
•

Su ile soğutma sisteminin ilk yatırım maliyeti, doğal kuru soğutma sisteminin maliyetinin üçte biridir
Su ile soğutma sisteminin ilk yatırım maliyeti, Mekanik Dolaylı Kuru Soğutma sisteminin maliyetinin
yaklaşık yarısıdır
Su ile soğutma sisteminin enerji masrafları diğer kuru soğutma sistemlerinin enerji masraflarından %25%30 daha azdır
Kuru ve sulu sistemler arasında dolaşımdaki suda buharlaşma, yanma ve akıştaki kayıplar açısından bir
fark yoktur (6).
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Şekil 17. Türkiye’de 2016 yılında devredeki linyit ve taşkömürü santrallarının soğutma
teknolojilerine göre kurulu kömür gücü içindeki payları ve su tüketim faktör değerleri (6).
Literatür araştırmasında Türkiye’deki taşkömürü ve linyit santrallarının %53’ünün açık devre ,%37’sinin de
kapalı devre soğutma sistemlerine sahip olduğu , soğutmasını hava ile yapan kömür santralları ise toplam
kapasitenin sadece %10’unu oluşturduğu belirlenmiştir.(4). Türkiye’de 2016 yılı için teknoloji türüne göre
soğutma sistemlerinin su kullanım-tüketim faktörü değerleri kapalı devre sistemler için ortalama 2600 m3/
GWh, açık devre sistemler için 946 m3/GWh ve kuru soğutmalı sistemler için 106 m3/GWh olarak
hesaplanmıştır (6). (Şekil 17).

Şekil 18. Seçilmiş bazı linyit santrallarında su tüketimi ve yakıt kullanımı verileri( 2004-2013) (6).
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Şekil 18 ‘de de görüldüğü gibi linyit santrallarımız literatürdeki bu ortalama hesap sonuçları (5) ile tutarlı bir
su tüketimi gerçekleştirmektedir. Soğutma sistemi kuru tip hava ile soğutmalı ve yüksek verimli olması
nedeniyle Çan Termik Santralı su tüketimi bakımından diğerlerinden ayrışmaktadır. Ancak, Çan santralinde
yine de 1 GWh elektrik üretilebilmesi için 200 m3 su kullanılmaktadır.
5.2.1. Zonguldak EREN Kömür Yakıtlı Termik Santrali
Zonguldak ili, Çatalağzı Belediyesi sınırları içinde bulunan ZETES Termik Santrali
(Zonguldak Eren Termik Santrali) EREN1 (ZETES 1), EREN 2 (ZETES 2 ) ve EREN 3 (ZETES 3)
santrallerinden oluşmaktadır2.
Toplam Kurulu gücü 2790 MWe olan ZETES Santralinde 1 adet 160 MW kurulu gücünde akışkan yatak
teknolojisine sahip santral ünitesi (EREN 1) 2 adet 615 MWe Super Kritik Pülverize Kömürlü (EREN 2 ) ve 2
adet 700 MWe Super Kritik Pülverize Kömürlü Santral (EREN3) üniteleri bulunmaktadır. Günlük kömür
tüketim miktarı (tüm üniteler devredeyken) yaklaşık 23.000 tondur. Aylık tüketim ise, 700.000 ton civarındadır.
İthal hammadde ihtiyacı kapsamında Santral sahasının uzantısındaki Muslu bölgesine Eren Limanı yapılmıştır.
Bu liman sayesinde Eren Enerji santralleri kesintisiz şekilde kömür ihtiyacını karşılayabilecektir.
2790 MWe ZETES Santralinde kullanılan servis suyu ve Demineralize su ihtiyacı için Santral sahasında ters
osmoz teknolojili Su Arıtma Tesisi kurulmuştur. Bu tesise deniz suyu, limandaki su alma yapısında çalışan 2
adet 2250 m3/h, 45 mSS pompa ile basılmaktadır. Gelen deniz suyu öncelikle kaba filtreden geçirilmekte ve
tanklarda depolanmaktadır. Daha sonra ise filtreleme ve ters osmoz ara kademelerinden geçirilerek servis suyu
ve demineralizasyon suyu üretilmektedir. Ünitelerin ihtiyacına göre servis suyu ve demineralizasyon suyu
pompalar vasıtasıyla boru köprüsü üzerinden ünitelere gönderilmektedir.

ZETES2, Zonguldak Eren Termik Santral sahasının güney kısmında bulunan 2x615 MW
gücündeki ünitelere verilen isimdir.
Zonguldak Eren 2 Termik Santralinde maksimum % 1 S içerikli ithal kömürün pulvarize kazanda yakılması
sonucu elde edilecek yüksek ısı ile denizden elde edilecek ve bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su,
kritik basınçta yüksek sıcaklığa çıkarılmaktadır. Kritik basınçta, sudan elde edilen yüksek basınç ve
sıcaklıktaki buhar, türbinde mekanik enerjiye, jeneratörde de elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.Termik
santralin kurulu gücü 2x615 MW dır.
EREN 2 Santrali için su arıtma ve hazırlama sistemi(1)
Diğer termik santrallerde olduğu gibi Zonguldak Eren Termik Santralindeki çeşitli işlem ve fonksiyonların
yürütülmesi için de su kullanılmaktadır. Bu sular, kazan make-up (besleme) suyu, soğutma suyu ve Baca Gazı
Desülfürizasyon (BGD) Sistemi üniteleri için kullanılan sulardır. Kazan make-up (besleme) suyu için 200-250
m3/saat, soğutma suyu için 1280,250 m3/saat ve BGD ünitesinde ise toplam 200-250 m3/saat olmak üzere
toplam 1320,2503 m3/saat su kullanılmaktadır. Bu suyun tamamı Zonguldak Eren Limanı’nın hemen
yanında Küpburnu Mevkii’nde inşa edilen su alma yapısı ile denizden çekilmekte ve 1310,750 m3/saat’lik
soğutma suyu dışındaki toplam 500 m3/saat’lik proses suyu arıtıldıktan ve belirli kriterlere getirildikten
sonra kullanılmaktadır.
Bu 500 m3/saat’lik proses suyunun; 250 m3/saat’lik kısmı kazan make-up (kazanın buhar kaybından ve
blöflerden kaynaklanan su eksiğinin tamamlanması, kazan dışındaki yan sistemler ve tesis içi kullanma
suyu) suyu, 250 m3/saat’lik kısmı ise BGD ünitelerinde kireçtaşı solüsyonunun hazırlanması için gerekli
2
3

http://www.eren-enerji.com.tr/tr/kurumsal/eren-enerji/zetes-2
Verilerin alındığı kaynaktaki bazı değerler revize edilmiştir.
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sudur(1).

Şekil 19 b. EREN 2 Termik Santrali
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Şekil 20. EREN Termik Santrali alanı
Bu açıklamalardan bu santralin soğutma suyu için denizden saatte 131750 m3 su çekildiği ve tek geçiş sistemi
ile soğutma yapıldıktan sonra suyun tekrar denize deşarj edildiği anlaşılmaktadır.
Santralin proses suyu da denizden çekilmekte ve ultrafiltrasyon ve reverse osmosis sistemi ile istenilen kaliteye
getirildikten sonra kullanılmaktadır(Şekil 19,Şekil 20) .
6 TERMİK SANTRALLERİMİZDE KULLANILAN SULAR NEREDEN ÇEKİLİYOR NEREYE
DEŞARJ EDİLİYOR
Türkiye’de termik santralların kullandığı suyun kaynağı ,çekilen su miktarı ve deşarj ettiği su ile bu deşarjın
ne kadarının arıtılarak gerçekleştirildiğine dair resmi veriler TÜİK tarafından yayımlanan Termik Santral Su,
Atıksu ve Atık İstatistiklerinden elde edilebilmektedir. Bu veriler aşağıdaki formatta yayınlanmakta ve ayrıca
tablolar olarak da elektronik ortamda bulunmaktadır.
6.1.Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri, 2018 (18)
Termik santraller tarafından 7,9 milyar m3 su çekildi
TUİK tarafından yayınlanan Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2018
yılında termik santraller tarafından %98,2'si denizden, %1,8'i ise baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan
olmak üzere toplam 7,9 milyar m3 su çekilmiştir. Çekilen suyun %93,4'ü soğutma suyu olarak kullanılmıştır
(18).
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Termik santraller tarafından 7,5 milyar m3 atıksu deşarj edildi
TUİK verilerine göre termik santraller tarafından 2018 yılında deşarj edilen 7,5 milyar m3 atıksuyun %96,6'sını
soğutma suyu oluşturmuştur. Toplam atıksuyun %99,5'i denize, %0,5'i ise kül barajı, düzenli kül depolama
sahası, akarsu ve diğer alıcı ortamlara deşarj edilmiştir (18).
Termik santrallerde 26,1 milyon ton atık oluştu
TUİK tarafından yayınlanan verilerde termik santrallerde 14 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 26,1 milyon
ton atık oluştuğu yer almaktadır (18). Toplam atığın %89,2'sini kül ve cüruf atıkları, %10,7'sini ise metal, kâğıt,
plastik atıklar, atıksu arıtım çamurları ile evsel ve benzeri atıklar oluşturmuştur. Toplam atığın %87,5'i kül dağı,
kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, %12,4'ü lisanslı atık işleme tesislerine
gönderilmiş ve maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında kullanılmış, %0,1'i ise diğer yöntemlerle bertaraf
edilmiştir (18).

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri'nin kapsamı kurulu gücü 100 megawatt (MW) ve üzeri olan
tüm faal termik santrallerdir.Termik santrallerin soğutma ve proses suları konusunda yapılacak çalışmaların
resmi açık veri tabanı yukarıdakli bilgiler olup bu bilgilerle sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek mümkün değildir.
Ayrıca 2018 yılına ait olan bu bilgiler 2020 yılında yayınlanmıştır. 2020 yılına ait bilgilerin ise 2022 tarihinde
yayınlanacağı TUİK’in web sayfasında belirtilmiştir.
Bu nedenle santrallerin soğutma sistemlerine göre kırılımlı ve deniz suyu veya tatlı su kullanımına göre
sınıflandırılmış güncel ve detaylı verilere ulaşabilmek mümkün olmamış ve halka açık mevcut TUİK
verileri ile çalışılmıştır.Bu verilerin yanısıra kapsamlı bir literatür araştırması yapılarak bilimsel araştırma
makalelerindeki, yüksek lisans tezlerindeki veriler toplanmıştır. Elde edilen tüm verilerden kıyas analizleri
yapılarak en doğru verilerin kullanılmasına çalışılmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 1994 yılından itibaren çeşitli dönemlerle İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık
İstatistikleri’ni yayınlamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak TUİK 2016 İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık
İstatistikleri Mikro Veri Seti raporunda veri toplanma yöntemi şöyle açıklanmıştır;(26)
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6.1.1.Termik Santrallerin Su Çekimi ve Atık Verileri Nasıl Toplanıyor ? (26)
TÜİK tarafından, imalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerine yönelik çalışmalara 1994 yılında başlanmıştır.
2008 yılına kadar bu veriler “İmalat Sanayi Çevre İstatistikleri” anketi ile , 2008 yılından sonra İmalat Sanayi,
Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri soru formu ile derlenmiştir.
2016 yılından itibaren ise İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistiklerinin anket formu Termik Santral anket
formu ile birleştirilmiş ve İmalat Sanayi ve Termik Santral Su ve Atık İstatistikleri Soru Kağıdı ile veri
derlenmeye başlanmıştır.
Veri Toplama Yöntemi (26)
İmalat sanayi, su, atıksu ve atık istatistikleri anketi, 2014 yılına kadar Bölge Müdürlüklerinin çalışma programına
bağlı olarak posta veya yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. 2014 yılından itibaren veriler
web ortamında derlenmektedir.
Verilerin internet ortamında derlenmesi kapsamında, her girişime TÜİK tarafından bir kullanıcı adı ve şifre
tahsis edilmiştir. Yerel birimler kendilerine verilen bu şifreler ile TÜİK tarafından oluşturulan veri giriş
sistemine internet üzerinden elektronik ortamda bilgilerini girerler. Yerel birimler tarafından internet ortamına
girilen bilgiler önce TÜİK Bölge Müdürlüklerimiz tarafından incelenir. SAS analizleri ile mikro düzeyde kontrol
ve tutarlılık analizleri yapılır. Bölge Müdürlükleri tarafından SAS analizleri bitirildikten sonra, Merkez
tarafından daha detayı ve makro analizler yapılarak şüpheli kayıtlar için tekrar Bölge Müdürlüklerine dönüş
yapılır. Şüpheli durumları detaylı şekilde sorgular ve veriye son halini verir. Merkezde Su ve Atık İstatistikleri
Grubu tarafından tekrar kontrol edilen veriler yapılan analiz ve incelemelerden sonra yayına hazır hale getirilir
6.1.2.TÜİK’in Soğutma Suyu verilerinde açıklanması gereken bazı hususlar var
Bu verilerde yakıt tipine göre bir kırılım söz konusu olmadığı için linyit veya kömür santralları özelinde bir
değerlendirme yapmak için sağlıklı veri elde edilememektedir. Ülkemizdeki kömür santrallerinin kullandığı
soğutma suyunun miktarı, kalitesi ve atıksularına yönelik açık bir kaynağa ve sağlıklı verilere ulaşmak çok
zordur. TUİK’in bu istatistiklerinde genel bazı bilgilere ulaşılabilmekle birlikte yapılan açıklamalar
incelendiğinde bu verilerin standart olup olmadığı ve anketin doldurulmasında gerekli duyarlılığın gösterilip
gösterilmediği konularında bazı endişeler ortaya çıkmaktadır.
6.2.Veri Güvenilirliği Endişesi Var !

Şekil 21.Türkiye Termik Santraller haritası
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Yapılan bazı çalışmalarda (4) ülkemizdeki 44 termik santralin sadece 11’inin soğutma suyu için deniz suyundan
yararlandığı ve bu santrallerin toplam kurulu gücünün karasal alanlarda yer alan santrallerden daha fazla olduğu
bilgisi yer almaktadır. Bu çalışmada, deniz kıyısında olan 11 termik santralin toplam kurulu gücünün 11 245
MW (%54) iken denize uzak bölgelerdeki 33 termik santrallerin toplam kurulu gücünün 9550 MW(%46) olduğu
belirtilmektedir (4).
Bu durumda termik santrallerimizin kurulu güç olarak %54’ü deniz kıyısında yer almaktadır. Bu nedenle
bu santrallerin diğerlerine göre ilk yatırım maliyeti daha ekonomik olan tek geçişli soğutma sistemlerini
kullanmakta olduğu düşünülebilir. Bu düşüncemizi Balkess El-Khozondar ve Merih Aydınalp Koksal tarafından
yapılan ve 2017 yılında yayınlanan çalışma da desteklemektedir (5).
Balkess El-Khozondar ve Merih Aydınalp Koksal tarafından yapılan çalışmada 2016 yılında ülkemizdeki
kömür/linyit santrallerinin kurulu güç olarak %37’sinin ıslak soğutma kulelerine, % 53’ünün tek geçişli
soğutma sistemlerine , sadece %10’unun kuru/hava soğutma sistemine sahip olduğu yer almaktadır(5).
Bu durumda ülkemizdeki kömür santrallerinin kurulu güç olarak %53’ünün soğutma suyunu denizden çektiği
ortaya çıkmaktadır. Buna hava ile soğutma yaptığı belirtilen (5) %10 luk kurulu güç de ilave edildiğinde geriye
toplam 8500 MW gücünde karadaki kömür santrallerimiz kalmaktadır. Bu 8500 MW kurulu güce sahip termik
santrallerin su kullanımı, su tüketimi ve kullanılmış su deşarjı verilerinin güncel ve daha detaylı bir şekilde
açıklanması bu santrallerin yarattığı su baskısının belirlenmesi açısından çok faydalı olacaktır.
Örneğin Ekim 2020’de Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’ün yakınındaki Yeniköy kömürlü termik
santrali için kuyular açılarak ilave su temin edildiği ve köyün su sıkıntısı yaşadığı iddiaları basında yer almıştır.
Bu durum termik santrallerin yaratabileceği yerel ve bölgesel su baskısına önemli bir örnek olmuştur.
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Deniz kıyısında olmayan birçok termik santral var. Bu bölgelerde su baskısı artıyor !
TUİK verilerindeki çekilen ve kullanılarak tekrar kaynağına verilen soğutma suyu miktarının çok büyük
bölümünü deniz kenarında yer alan termik santrallerin kullanımları oluşturmaktadır.
Ancak toplam 8500 MW kurulu güce sahip 30 dan daha fazla kömür santrali soğutma suyunu baraj, göl, akarsu
ve yeraltısuyu gibi denizlerin dışındaki kaynaklardan temin etmektedir. Ayrıca karada yapımı planlanmış olan
birçok kömür santrali de bulunmaktadır.
Karalardaki termik santrallerde deniz kıyısındakilere nazaran suyu kapalı çevrimle daha az tüketen kule tipi
soğutma teknolojilerinin tercih edildiği bilinmektedir. Ancak yine de bu santrallerde soğutma ve proses suyu
kullanılmakta ve bu su o bölgedeki gittikçe azalan kısıtlı su kaynaklarından temin edilmektedir. Bu nedenle bu
santrallerin soğutma suyu ile ilgili verilerinin suyun çekildiği kaynak da belirtilerek her santral için ayrı ayrı
verilmesi gerekmektedir.
TUİK’in açıklamalarında konunun daha çok “kaynaktan çekilen ve kaynağa bırakılan su “gibi genel bir
ifade ile yer alması bazı zorluklara ve yanlış anlamalara neden olmaktadır. Dolayısıyla hem yaratılan yerelbölgesel su baskısı konusunda yapılacak olan çalışmalar için detaylı veri bulunamamakta hem de aşağıdaki
bölümde verildiği gibi basında bazı spekülatif haberler de çıkabilmektedir.
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6.3.Basında Termik Santral Haberleri

BASINDA TERMİK SANTRALLERİN SU
KULLANIMI KONUSUNDA YER ALAN BAZI
HABERLER
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Kaynak: (23)
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Kaynak:ozgurdenizli.com https://ozgurdenizli.com/termik-santrallerin-kullandigi-sularin-yarisinayakini-tatli-su-kaynaklarindan-saglaniyor/
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Kaynak: http://www.dayko.org.tr/Haber-

Turkiyede_kulanilan_suyun_yarsindan_fazlasini__termik_santraller_kullaniyor_-259591.html
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Şekil 22. Türkiye’de kömüre dayalı termik santrallerin bulunduğu bölgeler ve termik santrallerde kaynağına
göre çekilen su miktarı (2010-2018) (11)
Şekil 22 de verilen değerler incelendiğinde 2018 yılında termik santrallerin deniz dışındaki kaynaklardan
çektiği soğutma suyu miktarının 84 954 000 m3 olduğu görülmektedir. Aynı tabloya göre 2018 yılında termik
santrallerin soğutma suyu için çekilen 7,3 milyar m3 suyun %85’i denizlerden çekilmiştir.
Şekil 22 de verilen TUİK çizelgesine göre 2018 yılında termik santraller için baraj, akarsu, kuyu ve diğer göl
gölet gibi kaynaklardan çekilen 140 869 000 m3 suyun %60’ı soğutma suyu olarak kullanılmıştır. Bu çizelgede
kuyulardan çekilen suyun yaklaşık dörtte birinin barajlardan çekilen suyun da yaklaşık yarısının soğutma suyu
olarak kullanıldığı görülmektedir. Çekilen suyun diğer bölümünün nerede kullanıldığı ve kullanılmış suyun
nereye deşarj edildiği konusunda bir bilgi mevcut değildir.
Özet olarak :2020 yılında yayınlanan 6.Türkiye Çevre Durum Raporunda yer alan bu tablolarda ( Şekil 22,Şekil
23) çekilen suyun %40’ının nerede kullanıldığı kullanılan suyun ne kadarının nereye deşarj edildiği gibi verilere
rastlanamamıştır. Bu nedenle bu konuda sağlıklı analizlerin yapılması mümkün olmamıştır.
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Şekil 23. Su Kaynaklarından termik santraller için çekilen su miktarı ( milyar m 3/yıl) (11).
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7.TERMİK SANTRALLARIMIZDA TÜKETİLEN SOĞUTMASUYU MİKTARININ HESAPLANMASI
Enerji üretimi artık daha çok su yoğun su temini de daha çok enerji yoğun duruma gelmiştir. Enerji ve su ile
ilgili süreçler yakından etkileşmektedir. Küresel elektriğin büyük bir kısmı, özellikle soğutma sistemlerinde
önemli miktarda su kullanan termik santrallerde üretilmektedir. Tek geçişli soğutma , ıslak kapalı çevrim ve
kuru soğutma metodları termik santrallerde kullanılan en yaygın soğutma sistemleridir. Santrallerde en fazla
su tüketimi soğutma sistemlerinde gerçekleştiğinden, çeşitli soğutma sistemlerinde su tüketiminin analizi
önemlidir. Bu nedenle bu raporun 4üncü bölümünde bu konu detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Tek geçişli soğutma sistemi, okyanus, nehir, göl, gölet veya kanal gibi yakındaki bir su kütlesinden büyük
miktarda su çeker. Bu su kondenserden geçtikten sonra çekildiği su kütlesine geri gönderilir. Bu tip soğutma
sistemi düşük ilk yatırım ve işletme maliyetlerine sahip olup yüksek sıcaklıklarda dolaylı olarak tüketilen su
miktarı düşüktür. (12-13)
Islak soğutma kulelerinde su, buharı yoğuşturulduktan sonra soğutma kulesine geri pompalanır. Bu sistem
kaynaktan büyük miktarlarda su çekmezken soğutma kulesindeki buharlaştırma işlemi sırasında tek geçişli
sisteme göre daha fazla su tüketir [12, 14]. Termoelektrik santrallerde kullanılan diğer bir yöntem de havanın
buharın içinden geçirilerek, boru dizilimlerinde yoğunlaştırılmasını sağlayan kuru soğutma sistemidir [15].
Artan su sıkıntısı nedeniyle üretilen birim elektrik başına kullanılan toplam su miktarının araştırılması gün
geçtikçe daha da önem kazanmaya başlamıştır. Açık literatürde santralde elektrik üretimi başına su tüketim
miktarının (m3/MWh) belirlenmesine yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. Macknick ve ark. 2011'de çeşitli
ABD elektrik santrallerinde sadece işletmede kullanılan su tüketimini hesaba katarak bir çalışma yapmıştır.
Çalışmalarının sonuçları, ıslak soğutma kulesi sistemlerine sahip termik santrallerin, üretilen elektrik başına tek
geçişli soğutma sistemlerine göre daha fazla su tükettiğini göstermiştir.
Ayrıca, kömür ve linyit santralleri tüm santral türleri arasında en fazla su tüketen santrallerdir. Buna karşılık;
yenilenebilir enerji santralleri olarak fotovoltaik (PV) ve rüzgar ile konsantre güneş enerjisi (CSP), Stirling
Engine teknolojisi ve kuru soğutma sistemli doğal gaz kombine çevrim santralleri en düşük su tüketim
faktörlerine (WCF) sahiptir [16].Delgado ve arkadaşları sadece santrallerden elde edilen su tüketim verilerini
incelemekle kalmamış, aynı zamanda tüm termik santraller için üretilen birim elektrik başına su tüketimini
belirlemek için basit bir model geliştirmiştir. Bu model, enerji santrallerindeki su ve ısı akışlarının analizine
dayanmaktadır.
ABD'de termik elektrik üretim santrallerinin alternatif soğutma sistemlerinin su tüketimlerini karşılaştırmak
için birçok çalışma yapılmaktadır. Sistemler, maliyet, su tüketim miktarı ve çevresel etkiler gibi çeşitli konularda
karşılaştırılmış ve sonuç olarak, ıslak soğutma sistemleri kuru soğutma sistemleri ile değiştirildiğinde su
tüketiminin yaklaşık %95 oranında azaldığı belirlenmiştir [17]. Ancak kuru soğutma sistemleri, su ve havanın
ısı transferinde farklı davranması nedeniyle daha düşük verimliliğe sahip olup ilk yatırım maliyetleri de
yüksektir.
Hacettepe Üniversitesi’nden Balkess El-Khozondar ve Merih Aydınalp Koksal 2017 yılında Türkiye'de
halihazırda kullanılan her bir üretim teknolojisine göre 1 GWh elektrik üretmek için tüketilen su miktarını
belirlemek amacıyla çok değerli bir çalışma yapmıştır.
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Bu çalışmanın ilk aşamasında, her bir teknoloji için soğutma sistemleri bazında toplam su tüketimini belirlemek
amacıyla farklı enerji santrallerinin birçok kaynak taranarak elde edilen verileri analiz edilmiştir. Bu analizin
sonrasında 2016 yılında ülkemizdeki kömür/linyit santrallerinin kurulu güç olarak %37’sinin ıslak soğutma
kulelerine, % 53’ünün tek geçişli soğutma sistemlerine sadece %10’unun kuru/hava soğutma sistemine sahip
olduğu belirlenmiştir. ( Şekil 24 )

Şekil 24.Türkiye’de 2016 yılındaki termik santrallerin soğutma kulelerindeki sistemlerin santrallerin kurulu
güçlerine göre dağılımı
Tablo 7. Farklı soğutma sistemlerine sahip kömür santrallerinde birim elektrik
enerjisi üretimi için tüketilen su miktarı (5)

Tablo 7 de verilen Su ile çalışan soğutma kulesi teknolojisinde GWH başına su miktarı tüketilen değil

çevrim içinde alınarak sürekli kullanılan su miktarıdır. Bu suda oluşan kayıplar takviye edilerek
tamamlanmaktadır.
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Tablo 8. 2016 yılında üretilen elektrik enerjisi için santral tiplerine göre hesaplanan toplam ve birim enerji

başına su tüketimleri (5)

Santrallerin soğutma sistemleri ve yıllık enerji üretimleri bilgileri toplandıktan sonra araştırmacılar tarafından
her bir soğutma metodu için açık literatürden belirlenen Su Tüketim Faktörü (WCF4) değerleri kullanılarak
(Tablo 7) santrallerin toplam su tüketimi hesaplanmıştır. 2016 yılında farklı santrallerde üretilen elektrik
enerjisi için hesaplanan su tüketimleri Tablo. 8’de verilmiştir.
Tablo 8 incelendiğinde , 2016 yılında toplam elektrik enerjisi üretimi için 187,5 milyon m3 su tüketilmiş olduğu
ve bunun %72’si olan 134 milyon m3 suyun da termik santrallerin soğutma suyu olarak tüketildiği
görülmektedir. Bu hesaba göre elektrik enerjisi üreten santrallerimizin 2016 yılındaki toplam su tüketimi 187,5
milyon m3 olmuştur. Bu suyun %71’i kömür santrallerinde tüketilmiştir.
8.TERMİK SANTRALLERDEKİ KULLANILMIŞ SU KİRLİLİĞİ
Santralde Kullanılan Sular Nereye Deşarj Ediliyor ?
Termik santrallerde tüketilen soğutma suları santralin makinelerine zarar vermelerini engellemek amacıyla,
kullanılmadan önce çeşitli kimyasal işlemlerden geçirilmektedir. Ancak bu işlem atık suların Demir2 Sülfat
bakımından zenginleşmesine neden olmaktadır.
Termik santrallerde yakma işlemi sonucunda önemli miktarda yüksek basınca ve sıcaklığa sahip buhar
üretilmekte ve elektrik üretiminde bu buhar kullanılmaktadır. Buharın tribünleri çevirmesinden sonraki sıcaklığı
da oldukça yüksektir. Termik santrallerde atık olarak çıkan ısının yaklaşık %15’i baca gazı içinde, %85’i ise su
ile dış ortama bırakılmaktadır. Atık suların tekrar kaynağa deşarjı bu kaynakta kirliliğin artmasına neden
olmaktadır.
4

WCF, elektrik üretim santrali ve soğutma sistemi tipine (m3/GWh) göre su tüketim faktörüdür,
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Santrallardaki çeşitli işlemler sonucunda cüruf teknesi taşıntı suları, yıkama ve temizleme suları, yağlı sular,
kömür stok sahası drenajları gibi atık niteliğindeki sular çeşitli çevresel ve sosyal riskler barındırmaktadır.
Termik santraller ve su kalitesi üzerindeki etkileri, özellikle deniz, nehir ve göl gibi su kaynaklarına yakın
tesislerde soğutma suyunda tek geçiş sisteminin kullanılması ve kaynaktan çekilen suyun tekrar kaynağa
verilmesinin olarak ortaya çıkmaktadır. Atık suyun kaynağa su kaynağından daha yüksek sıcaklıklarda
boşaltılması, su ekosistemine zarar verebilir. Son zamanlarda sucul ortam etkilenmesinden kaçınmak için termal
deşarjın çıkış noktasında su kaynağına karıştığı anda sıcaklıktaki ilk yükselmenin 5 0C den düşük olması
gerektiği kabul edilmektedir.
Çoğunlukla soğutma suyu olarak değerlendirilen ve alıcı ortama alım sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta deşarj
edilen bu sular ekosistemlere etki edebilecek riskleri barındırmaktadır. Örneğin bu konuda yapılan çalışmalardan
birinde deniz kenarına kurulu termik santrallerin denizden soğutma suyu kullanımının deniz suyu
parametrelerine etkisinin olup olmadığının incelenmiştir(1).Karadeniz kıyısında yapılan bu çalışmada, deniz
suyundan soğutma suyu kullanımının deniz suyunda en belirgin olarak “sıcaklık” parametresi üzerinde
değişikliğe sebep olduğu belirlenmiştir. Soğutma suyu deşarjının bu çalışma için deniz suyunun deşarj
bölgesindeki mevcut sıcaklığını yaklaşık 0,5-1,5 0C arasında arttırdığı tespit edilmiştir (1).
8.1.Santrallardaki Katı Atıklarla Oluşan Su Kirliliği
Termik santrallerin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerinden bir diğeri de yakma sonucunda veya baca gazı
desülfürizasyon tesislerinden çıkan küllerin su kaynakları üzerinde yarattığı kirlenmedir
Özellikle kömür yakıtlı termik santrallerinde kullanılan enerji kaynağının depolanması, bir sorun olarak
belirmektedir. Linyitle çalışan termik santrallerinde özellikle düşük kaliteli linyitlerin değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Linyit üretimi, yatağının özelliğine göre açık veya kapalı işletme şeklinde yapılmaktadır.
Özellikle açık linyit işletmelerinin çevreyi daha fazla olumsuz etkilediği bilinmektedir.
Birincil enerji kaynağının depolanması dışında termik santrallerinde çıkan büyük miktardaki küllerin imhası da
her zaman sorun olmaktadır. Günlük olarak çıkan kül miktarının fazla olması geniş alanların kül depolama alanı
olarak kullanılmasını gerektirmektedir. Küllerin ağır metal ve radyoaktif elementlerce kirlenmiş olma olasılığı
da vardır. Bu durum, kül depolama alanlarının özenle seçilmesini, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesini
engelleyecek tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır
2016 yılında Türkiye’deki 61 aktif termik santralda 12 bin tonu “tehlikeli” sınıfında olan toplam 19,5 milyon
ton atık oluştuğu belirtilmektedir. Toplam atığın %87,8’ini kül ve cüruf atıkları, %12,2’sini ise atık su arıtım
çamurları, kimyasal atıklar, kâğıt, plastik, metalik atıklar ile evsel ve benzeri atıklar oluşturmuştur. Toplam atığın
%83,3’ü kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, %16,7’sının ise atık
bertaraf/geri kazanım tesislerine ve maden/taş ocaklarına gönderildiği kaydedilmiştir.
Kömür yakıtlı termik santralların su kaynakları üzerine doğrudan olumsuz etkileri;
•
•
•
•
•

Özellikle CO2 olmak üzere sera gazlarının salımından kaynaklanan sera etkisi ve iklim değişikliğine
katkısı;
Doğadan önemli miktarda su çekimi (projelendirilmesine bağlı olarak), daha yüksek sıcaklık-ta ve
kimyasallar içererek doğaya geri verilmesi şeklindeki su kullanımı;
Kömürün depolanması sırasında içten yanma sonucu oluşan zararlı gazlar, toprak ve yer altı suyu
kirliliği;
Tonlarca cüruf, kül, arıtma çamurları ve alçı taşı atığı, bunların toprağa, suya, havaya etkileri;
Uçucu küllerde bulunan ağır metallerin yağmur sularıyla yer altı suyu ve içme suyu kaynaklarına
karışması;
46

SPD. Kömür Santrallerinin Su Kullanımı ve Atıkları Raporu 2021

•

Soğutma suyu, proses atık suları, tehlikeli kimyasallar ve ünitelerin bakımı sırasında oluşan atık yağlar
gibi endüstriyel nitelikli sıvı atıklar;

şeklinde özetlenebilir (4).
9.TERMİK SANTRALLERİN DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ
Termik santrallerinin çevresel etkileri: Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Toprak Kirliliği ve Canlılar üzerinde
Yaptığı Etkiler olarak sıralanabilir. Yapılan araştırmalar kömüre dayalı termik santrallerde linyit
kömürünün çıkarılmasından yakılan kömürün oluşturduğu külün depolanmasına kadar geçen birbirine
bağlı birçok prosesle önemli çevre kirliliği oluşturduklarını ve bu kirlilikten insan, hayvan ve bitkilerin de
olumsuz olarak etkilendikleri ortaya koymaktadır (19).

Şekil 25. Dünya Genelinde 2018 (1990-2018 Referans Periyoduna Göre) Yılında Enerji Kaynaklı Sera Gazı
Emisyonları (KAYNAK: CAIT Climate Data Explorer. 2020. Country Greenhouse Gas Emissions. Washington,
DC: World Resources Institute. Available online at: http://cait.wri.org. Accessed through Resource Watch.
www.resourcewatch.org; FAO. 2018. FAOSTAT Emissions Database. Rome: Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Available online at: http://www.fao.org/faostat/en/#data. Accessed through
Resource Watch. www.resourcewatch.org; OECD/IEA. 2018. "CO₂ Emissions From Fuel Production."
Organisation for Economic Co-Operation and Development / International Energy Agency. Available online at:
https://www.oecd-ilibrary.org/energy/co2-emissions-from-fuel-combustion-2018_co2_fuel-2018-en. Accessed
through Resource Watch. www.resourcewatch.org.)
Dünya Genelinde 2018 (1990-2018 Referans Periyoduna Göre) Yılında Enerji Kaynaklı Sera Gazı
Emisyonları Şekil 25’de verilmiştir.Bu haritada Çin,ABD;Rusya ve Hindistan’ın başı çektiği görülmektedir.
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Şekil 26. Ülkemizde Hava Kalitesi Ölçeği Olarak 2018 Yılı İçin Kara Karbon Kaynaklı Emisyon Değerleri
(KAYNAK: Granier, C., S. Darras, H. Denier van der Gon, J. Doubalova, N. Elguindi, B. Galle, M. Gauss, et
al. 2019. The Copernicus Atmosphere Monitoring Service Global and Regional Emissions (April 2019 version).
Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Report. April 2019 version. doi:10.24380/d0bn-kx16.
Accessed through Resource Watch. www.resourcewatch.org.)
Şekil 26’da verildiği üzere, kara karbon, fosil yakıtların, biyoyakıtların ve biyokütlenin eksik yanmasından
yayılan bir partiküldür. Başlıca kaynaklar arasında dizel motorlar, kömürle çalışan enerji santralleri, ocaklar,
odun yakma ve orman yangınları yer alır. ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre, siyah karbon "hem insan sağlığı
hem de iklimimiz için olumsuz etkileri olan küresel bir çevre sorunudur." Kara karbonun solunması
kardiyovasküler hastalık, solunum problemleri, kanser ve hatta doğum kusurları ile ilişkilidir. Siyah karbon,
partikül madde kirliliğinin önemli bir bölümünü oluşturur. Kara karbon bir sera gazı olmasa da iklim
değişikliğine birkaç şekilde katkıda bulunur. Koyu rengi, atmosferi ısıtan güneş radyasyonunu emer. Kara
karbon ayrıca kar ve buza yerleşerek normalde çok fazla güneş ışınımı yansıtacak olan bu yüzeyleri koyulaştırır
(albedo etkisi). Nature Geoscience'da yayınlanan araştırmaya göre, Kuzey Kutbu'ndaki son hızlı ısınmanın
%30'undan fazlasına siyah karbon neden olmuş olabilir (Resource Watch, 2021).

Şekil 27.Türkiye Genelinde Hava Kalitesi Ölçeği Açısından Tüm Sektörlerin Toplamı 2018 Yılı So2 Emisyon
Değerleri (KAYNAK: Granier, C., S. Darras, H. Denier van der Gon, J. Doubalova, N. Elguindi, B. Galle, M.
Gauss, et al. 2019. The Copernicus Atmosphere Monitoring Service Global and Regional Emissions (April 2019
version). Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) Report. April 2019 version. doi:10.24380/d0bnkx16. Accessed through Resource Watch).
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Şekil 28. Türkiye Genelinde Güç Santrallerinden Kaynaklı 2018 Yılı So2 Emisyonları. (KAYNAK: Granier, C.,
S. Darras, H. Denier van der Gon, J. Doubalova, N. Elguindi, B. Galle, M. Gauss, et al. 2019. The Copernicus
Atmosphere Monitoring Service Global and Regional Emissions (April 2019 version). Copernicus Atmosphere
Monitoring Service (CAMS) Report. April 2019 version. doi:10.24380/d0bn-kx16. Accessed through Resource
Watch).
SO2 emisyonlarını gösteren haritalarda verilen kükürt dioksit (SO2), güçlü bir kokuya sahip renksiz bir hava
kirleticidir. Gaz, insan sağlığına zarar verebilecek bir solunum tahriş edicidir. Avustralya Çevre ve Enerji
Bakanlığı'na göre, kükürt dioksit burnu, boğazı ve solunum yollarını tahriş eder. Nefes darlığına, öksürüğe,
hırıltılı solunuma veya göğüs çevresinde sıkışma hissine neden olabilir. Yüksek konsantrasyonlarda kükürt
dioksit, akciğer fonksiyonunu etkileyebilir, astım ataklarını kötüleştirebilir ve hassas gruplarda mevcut kalp
hastalığını kötüleştirebilir. Çoğu kükürt dioksit emisyonu, elektrik ve ulaşım için kömür, petrol veya gazın
yakılmasından kaynaklanır; bu fosil yakıtlar, yakıldığında kükürt dioksit olarak yayılan kükürt içerir. Kükürt
dioksit küresel ısınmaya katkıda bulunmaz, ancak sülfürik asit ve küçük sülfat parçacıkları gibi zararlı bileşikler
oluşturmak için diğer maddelerle kolayca reaksiyona girer. Kükürt dioksit su ve oksijen ile reaksiyona girdiğinde
asit yağmuru oluşturur. Asit yağmuru, gölleri, nehirleri, sulak alanları ve diğer su kütlelerini daha asidik hale
getirmek de dahil olmak üzere, balıklar ve diğer sudaki vahşi yaşam için zararlı olabilecek bir dizi çevresel
etkiye sahiptir (Resource Watch, 2021).
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AFŞİN ELBİSTAN- KIŞLAKÖY AÇIK KÖMÜR İŞLETME SAHASI
Kömür santrallerinde kullanılan soğutma suyunun arıtılmadan ve en önemlisi sıcak halde kaynağa deşarj
edilmesi kaynağın ekosistem dengesini, yeraltı sularının kimyasal yapısını etkilemekte ve çevre sorunlarına
neden olmaktadır. Örneğin Prof. Dr. Alper Baba bir makalesinde (24) Yatağan Termik Santrali atık depolama
sahasından kaynaklanan kirletici potansiyellerinin yeraltı sularına olan etkilerini araştırmış ve gözlem
kuyularından bazı dönemlerde alınan su örneklerindeki Cd ve Pb, SO2 değerlerinin sınır değerleri aştığını
tespit etmiştir (24).
Termik santrallerin toprak kalitesi üzerindeki etkisinde önemli bir rol oynayan kirlilik türü,
Biyoakümülasyon özelliklerinden dolayı cıva kirliliğidir. Cıva ve diğer birçok iz element içeren kömürün
yanma sürecinde, iz elementlerin %70’i uçucu küllere geçerken cıvanın 2000C’de buharlaşması sebebiyle
neredeyse tümü uçucu küllere geçer. Toksik etkileri, insan ve çevre sağlığını tehdit eden en tehlikeli iz
element olarak kabul edilen cıva ile ilgili kirliliğinin en önemli nedeni nedeniyle Şekil 29’da görüldüğü gibi
52% emisyon oranı ile kömür yakıtlı enerji santralleridir (20-21-25).
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Şekil 29. Cıva kirliliğinin sektör bazında çevreye salım oranları (20).
10. ABD’de TERMOELEKTRİK ENERJİSİ İÇİN SU KULLANIMI
Yeraltı suyu hiç kullanılmıyor

Şekil 30. ABD’de elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı
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Şekil 30’a bakıldığında ABD’de kömürün elektrik üretimi içindeki payının azalmakta olduğu buna karşın
doğalgaz ve yenilenebilir enerjinin payının ise artmakta olduğu görünmektedir.

Şekil 31. ABD’de yıllık toplam çekilen su ve sektörel kullanımı (29).
Bu durum kömür santralleri için yıllık çekilen su miktarının da azalmasına neden olmuştur.
ABD’de yıllık toplam çekilen su miktarında 1980 yılından 2005 yılına kadar kayda değer bir artış ve azalma
görülmemiş ancak 2005 yılından itibaren azalmaya başlamıştır. Bu azalmada termoelektrik su kullanımındaki
azalma en büyük rolü oynamıştır. (Şekil 31). ABD’de termoelektrik enerji üretimi için çekilen su ve tüketilen su
miktarları, santrallerin tek geçişli soğutma veya çevrimiçi dolaşım ile soğutma sistemi tiplerine göre belirlenerek
yayınlanmıştır (29). ABD’deki verilerde termik santraller için çekilen suyun çekildiği kaynağın hangi kaynak
olduğu da detaylı bir şekilde yer almaktadır. ABD’de 2015 yılında termik santraller için çekilen toplam su
miktarı 183,7 milyar m3 olmuştur (29).
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Şekil 32. ABD’de termoelektrik enerji üretimi için kullanılan suyun kaynaklara göre dağılımı (29)
ABD’de termik santraller için çekilen suyun tümü yüzey sularından çekilmiştir (Şekil 32) . Bu yüzey suyu
çekiminin %72’si tatlı su kaynaklarından %28’i ise denizlerden yapılmıştır. Bu şekilde de görüldüğü gibi 195580 yılları arasında termoelektrik enerji için kullanılan su daha sonraları azalmıştır. Halen ABD ‘de termik
santraller için yeraltısuyu çekimi yok denecek kadar azdır.
ABD’de tüm kullanımlar için çekilen toplam suyun %41’i termik santrallerde kullanılmaktadır. Çekilen tatlı su
içindeki bu oran %34 olarak verilmektedir. 2015 yılında Termik Santraller için tüketilen su miktarı günde 4,310
milyon galon5 olmuştur. Bu da termik santraller için çekilen toplam suyun %3’üne karşılık gelmiştir. Termik
santrallerde tüketilen suyun %87 si tatlı su kaynaklarından karşılanmıştır. ABD’de 2010 yılında 1 kwh elektrik
üretimi için kullanılan su ortalama 72 litre iken bu miktar 2015’de 57 litreye düşmüştür. Bunda doğalgaz
kullanımının artışının ve santrallerde daha yeni teknolojilerin kullanılmasının önemli bir rol oynadığı
belirtilmektedir(29).
ABD’de termik santrallerden üretilen elektriğin % 37’si tek geçiş sistemi ile soğutma yapılan santrallerden
gelmiştir. Bu santraller çekilen toplam suyun % 96’sını kullanmıştır.Suyu çevrimiçi kullanan soğutma
sistemleri ise çekilen toplam suyun sadece %4’ünü kullanarak termik elektriğin %63’ünü üretmiştir(29).

5

1Galon: 3,785 Litredir.
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Şekil 33 ABD’de nüfusun ve kaynaklara göre çekilen su miktarının yıllık artışı (29)
Şekil 33 incelendiğinde ABD’de Termik santraller için çekilen su miktarının 2005 yılından itibaren hızla
azalmakta olduğu görünmektedir. Burada 2010’dan itibaren kömür santrallerinden üretilen elektrik enerjisinin
azalması ,doğalgaz santrallerinin su ihtiyacının daha düşük olması da önemli bir rol oynamıştır.
ABD’nin kömür santrallarında ürettiği elektrik enerjisini azaltması kömür ihracatını arttırmıştır. Son 5 yılda
ABD’nin kömür ihracatı 1,5 kat artmıştır.(Şekil 34).

Şekil 34.ABD ‘nin kömür ihracatındaki artış
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11.KÖMÜR SANTRALLERİNDEKİ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN SERA GAZI SALIMINA
ETKİSİ

Şekil 35. Elektrik üretim teknolojilerinin enerji kaynaklarına göre üretilen her 1 kWh elektrik
başına yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonları (Kaynak: IPCC, 2012)
Elektrik üretim sistemlerinin kaynaklarına göre sera gazı salımına yaptıkları katkılar Şekil 35’de verilmiştir.
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Şekil 36.2016 yılında salınan toplam sera gazlarının sektörlere göre dağılımı (34)
Tablo 9. Tarım orman ve arazi kullanımının sera gazı salımına etkisi (34)

Dünyada 2016 yılındaki sera gazı salımının sektörlere göre dağılımı Şekil 36’da,Tarım , orman ve arazi
kullanımının sera gazı salımına etkileri de Tablo 9’da verilmiştir. Şekil 36’da yer alan verilere göre 2016
yılında kömürlü elektrik enerjisi santrallerinin toplam sera gazı salımına olan katkısı %1,9 olmuştur.
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Şekil 37. Termik santrallarin çevre kirliliği etkileri
12. TERMİK SANTRALLERDE BACA GAZINDAKİ KARBONU TUTMA VE DEPOLAMA
TEKNOLOJİLERİ ve MALİYETİ
Şekil 37’de verildiği gibi termik santralleri birçok çevre kirliliği yaratmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri
de hava kirliliğidir. Bu kirlilik baca gazındaki karbonu tutma ve depolama sistemleri ile giderilmeye
çalışılmaktadır.Bu konu Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikaları Merkezinin Kasım 2015’de yayınlanan
Kömür Raporunda(32) çok kapsamlı bir şekilde Prof.Dr. Levent Kurnaz tarafından ele alınmıştır. Konuyu
Raporun 6’ncı bölümünde(33) ele alan Prof Kurnaz çok önemli tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur(33).
Bu tespit ve aşağıda verilmiştir
Kömür tartışılmaz bir biçimde fosil yakıtların en kirlisidir. Yandığı zaman çıkan CO2 gazı iklim değişikliğine
yol açar, SO2 gazı asit yağmuru oluşturur; atıkları, çevredeki suları kirletir ve yeraltındaki cıvanın önemli bir
bölümü de bu yolla doğaya salınır.Kömürün daha temiz yakılabilmesi için geliştirilen teknolojilerin fiyatlarının
ucuzlaması ve performanslarının artması ile baca gazlarındaki SO2 ve NOx gibi gazlarla toz parçacıklarının
çevreye saçılmasını engellenmesi mümkün olmaya başlamıştır. Kömürle çalışan tesislerin ve elektrik üreten
termik santralların ürettikleri CO2 gazının bacadan çıkmadan yakalanarak depolanmasına Karbon Tutma ve
Depolama (Carbon Capture and Storage – CCS) teknolojisi denmektedir .
Enerji santrallarında değişik yöntemlerle fosil yakıtlar yakılarak enerji elde edilmektedir. Bu yöntemler sonucu
açığa çıkan karbondioksidin gaz içindeki oranı ve basıncı, karbon tutma yöntemlerinden hangisinin kullanılması
gerektiğini belirlemektedir(33).
Karbon’un tutulması
Karbon tutma teknolojileri arasında klasik sistemlerden çok daha verimli yanma ve karbon tutma sağlayabilen
bazı teknolojilerinin çalışan bir termik santrala monte edilmesi mümkün değildir, Bunlar sadece bu sistemle
çalışan termik santrallar yapılmasıyla kullanılabilmektedir.
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İlk yatırım ve enerji maliyeti
Ancak bu yöntemlerden hangisi kullanılırsa kullanılsın karbonu serbestçe atmosfere salmak yerine tutup
depolamak enerji gerektirmektedir. Ayrıca bu tutma sistemlerinin ya eski santrallara eklenmesi ya da yeni
santralların bu yöntemlerle inşa edilmesi gerektiğinden karbon tutmanın ilk yatırım maliyeti de vardır.
Karbonun taşınması
Karbon tutulan fabrikalar karbonun saklanacağı coğrafi yerin tam üzerinde değilse, tutulan karbonun saklanacağı
yere taşınması gereklidir. Taşıma boru hatlarıyla ve kara-deniz yoluyla nakliye şeklinde yapılmaktadır. Boru
hatları günümüzde karbondioksidi taşımak için kullanılan olgun bir teknolojidir. Karbondioksidin sıkıştırılarak
yüksek basınç altında boru hatları ile taşınması 1970’lerden bu yana başarı
ile uygulanmaktadır. Boru hatları dışında kara veya deniz yolu ile nakliye de karbondioksidi taşımak için
kullanılabilecek yollardır. Taşıma şeklinin seçiminde iki önemli faktör vardır: Miktar ve mesafe. Az miktarda
karbondioksidi kısa mesafe taşıyacak olursak en makul çözüm kara yolunda tankerlerle taşımaktır.
Tam tersine çok miktarda karbondioksidi uzun mesafe taşıyacak olursak en uygun çözüm, eğer
mümkünse deniz yolu değilse de boru hattı olmalıdır.
Tutulan karbonun depolanması
Karbon

tutulması ve depolanması başlığı altında ele alınan üç teknik problem vardır: Karbonun tutulması,
taşınması ve depolanması. Tutulan karbonu depolamak için en azından teorik olarak üç ana metot vardır: Jeolojik
depolama, sualtı depolaması ve mineral karbonlaması. Jeolojik depolamada karbondioksit yeraltındaki kayaların
içine depolanır. Sualtı depolamasında ise karbondioksit
okyanusların derinliklerine taşınarak bırakılır.
Okyanuslarda su döngüsü çok yavaş olduğundan bırakılan bu karbondioksidin atmosfere uzun süre
katılmayacağı düşünülür. Mineral depolamasında ise karbondioksit yeryüzünde bulunan taşların içindeki
minerallerle tepkimeye sokularak minerallerin yapısı değiştirilir ve karbondioksidin neredeyse süresiz bir
biçimde saklanması sağlanır.
Jeolojik depolama, karbondioksidin yeraltındaki kayaların arasında depolanması anlamına gelir. Bu amaçla
kullanılması planlanan yerlerin başında petrol ve gaz yatakları, derin tuzlu su yapıları ve kullanılamayacak
kömür yatakları gelmektedir. Bu depo alanlarının ortak özelliği geçirgen tortul kayalardan oluşmalarıdır. Yüksek
basınç altındaki karbondioksidin bu kayaların içine enjekte edilerek depolanması sağlanacaktır. Bu depolama
alanları karaların ya da denizlerin altında olabilir.
Tüm dünya ülkelerinin yıllık sera gazı salımları yaklaşık 50 milyar ton karbondioksit eşleniğidir. Şu
ana kadar çalıştırılması becerilen karbon saklama projelerinde saklanabilen yıllık karbondioksit
miktarı ise sadece 5 milyon ton civarındadır. Yani bu konuda senelerdir yapılan çalışmalara ve yatırımlara
rağmen salınan karbondioksidin on binde biri depolanabilmektedir. Bu da depolama çabalarının
tutma ve taşıma çabalarıyla kıyaslandığında daha çok gerilerde olduğunu göstermektedir.
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Karbon tutma ve depolamanın bedeli
Karbon tutma ve depolamanın bedeli üç ayrı başlık altında incelenebilir: Karbon tutma, tutulan karbonu taşıma
ve depolama. Örnek olarak Afşin-Elbistan B Termik Santralı seçilmiştir. Bu santral 4 üniteden oluşmakta ve
her bir ünite 360 MW enerji üretmektedir.
Kömürden 360 MW elektrik enerjisi üretebilmek için iki yolumuz bulunmaktadır: Toz Kömür Santrali (AfşinElbistan bu yöntemle çalışmaktadır) veya Gazlaştırma Üniteli Kombine Çevrim Santralı. Toz Kömür Santralının
ilk kurulum maliyeti yaklaşık 460 milyon dolardır. Eğer bu santralı karbon tutacak şekilde tasarlayacak olursak
maliyet 750 milyon dolara çıkar, yani %63 artar. Buna karşılık aynı santral Gazlaştırma Üniteli Kombine Çevrim
Santralı olarak tasarlanmış olsa ilk üretim maliyeti yaklaşık 480 milyon dolar olacaktır, yani ilkinden sadece %4
fazla. Ama Gazlaştırma Üniteli Kombine Çevrim Santrali aynı zamanda karbon tutacak şekilde tasarlanırsa
maliyet 660 milyon dolar olur.
Bu da orijinal maliyetinden %35 daha fazladır. Yani eğer tüm santralların ilk maliyet yapıları en az karbon
salacak şekilde tasarlanacak olursa yapım aşamasında bile kazançlı çıkmak mümkündür.
Afşin-Elbistan B Santralının her bir ünitesi saatte yaklaşık 280 ton karbondioksit salmaktadır. Karbon tutma
teknolojileri ile bu salımın yaklaşık %86’sını tutmak mümkündür. Bunu yapabilmek için salınan ton başına 41
dolar masraf yapmak gerekir. Bu da üretilen elektriğin fiyatının %57 artması anlamına gelir. Bu santral
Gazlaştırma Üniteli Kombine Çevrim Santralı olarak tasarlanmış olsaydı karbon tutma masrafı ton başına 23
dolar olacak ve üretilen elektriğin fiyatı %33 daha fazla olacaktı.
Afşin-Elbistan Santralının ürettiği karbondioksidi depolamak için 1000 km mesafeye taşıyan bir boru
hattı kuracak olursak, boru hattının maliyeti üzerine taşınan her ton karbondioksit bize 8 dolara mal olacaktır.
Afşin-Elbistan Santralının ürettiği karbondioksidi depolamak için 1000 km mesafeye taşıyan bir boru hattı
kuracak olursak, boru hattının maliyeti üzerine taşınan her ton karbondioksit bize 8 dolara mal olacaktır.
Bugün için, Afşin-Elbistan termik santralının ürettiği karbondioksidi tutup, sıkıştırıp borularla Karadeniz
kıyısına taşıyıp, sonra bir boru hattı ile Karadeniz’in derinliklerine göndermek ton başına yaklaşık 80 dolar bir
masraf demektir.
Kömürden kazanılan elektrik enerjisi kullanıldığı zaman eğer karbondioksidi tutup depolamak istersek
kullandığımız bu enerjinin 1 kwh’a yansıyacak maliyeti en düşük 6 cent olmaktadır.
Ülkemizde 1 Ocak 2020’de Çevre Kanunu gereği filtre takma zorunluluğuna uymadıkları gerekçesiyle, beş
termik santral tamamen, bir termik santral ise kısmi olarak kapatılmış; dokuz kömürlü termik santralin ise
filtresiz olmasına rağmen, Ocak 2021’e kadar “geçici faaliyet belgesi” ile çalışmasına izin verilmişti. Kapatılan
termik santrallerin 6 ay sonra tekrar işletmeye alındıkları açıklandı.
Termik santrallerin yarattığı hava kirliliği konusunda alınması gereken önlemlerin kamuoyunu ve uzman kişi
ve kuruluşları ikna edecek şekilde alınamadığı bilinmektedir. Bu nedenle Kömürlü Termik santrallerin su
kirliliği ve yerel su sıkıntısı oluşturma riskinin şimdiden dikkate alınarak gerekli çalışmaların yapılması ve
önlemlerin alınması çok büyük önem taşımaktadır.
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13.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Termik santrallerin soğutma suyu ihtiyacı konusunda yapılan çalışmalarda ÇEKİLEN KULLANILAN SU (
Used water ) ile ÇEKİLEN TÜKETİLEN SU (water consumption )kavramları arasındaki farkın bilinerek bu
kavramların karıştırılmaması gerekir. TUİK açıklamaları ve ulaşılabilen diğer veriler bu şekilde ele alınıp
değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır
1) 2020 yılında yayınlanan ve 6ncı Türkiye Çevre Durum Raporuna da giren TUİK verilerinde
Termik Santrallerde suyun çekildiği kaynak , çekilen ve kullanılan su miktarı ve çekilen ve
Tüketilen su miktarları açısından önemli belirsizlikler mevcuttur
2) Termik santrallerin bulundukları bölgelere bakıldığında, soğutma sularının %98’inin denizden
çekilmesi ve %99’unun denize deşarj edilmesi ilk bakışta mümkün gözükmemektedir.
3) Ancak Kömür santrallerimizin kurulu güç olarak %53’ünün deniz kenarında olduğu ve denizden
aldığı suyu sadece KULLANARAK tekrar denize deşarj ettiği bilinmektedir.
4) Deniz kenarlarında bulunan Termik Santrallerin birçoğunda kullanılan TEK GEÇİŞLİ
SOĞUTMA SİSTEMİ, diğer sistemlerden 10-100 kat daha fazla su çekimi yapmaktadır.
5) TUİK Bülteninde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6. Türkiye Çevre Durum Raporunda
Termik santrallerin soğutma suyu için 2018 yılında 7,87 milyar m3 su çekimi yapıldığı yer
almaktadır. Bu suyun %99’unun tekrar denizde deşarj edildiği de belirtilmektedir. Bu durumda
burada açıkça belirtilmese bile su tüketiminden değil bir su kullanımından söz edilmektedir.
6) Ancak Termik santrallerin soğutma suyu kullanımı konusunda su kaynaklarını baskılayan
unsurlar; çekilen suyun tüketilmesi ve kullanılmış suyun alıcı ortama kirli olarak verilmesidir.
7) Kaynağından çekildikten sonra termik santrallarda tüketilen su miktarının hesabında
kullanılan “Su Tüketim Faktörleri
üretilen birim enerji başına araştırmacılar tarafından
belirlenmiş ve olup kullanılan soğutma sistemine göre değişmektedir.
8) Türkiye’de 2018 yılında termik santrallerden üretilen toplam elektrik enerjisi 181 GWh
olmuştur Birim enerji üretimi başına dünyada termik santraller için belirlenen soğutma suyu
tüketimi miktarlarının en üst sınırından hesap yapılsa bile, tüketilen soğutma suyu miktarı 470
milyon m3 etmektedir. Bu değer bile 7,87 milyar m3 lük TUİK verisinden uzaktadır. Çünkü TUİK
tarafından yayınlanan veriler SADECE ÇEKİLEN VE KAYNAĞA GERİ BIRAKILAN SU
MİKTARLARI OLUP su tüketimine değil su kullanımına karşılık gelmektedir.
9) TUİK verilerinde, denizlerden yapılan çekimin dışında SADECE %1,8 oranında baraj, akarsu,
kuyu ve diğer kaynaklardan su çekildiği yer almaktadır.
10) Bu durumda 2018 yılında
baraj, akarsu, kuyu ve diğer kaynaklardan SOĞUTMA SUYU
OLARAK ÇEKİLEN SU MİKTARININ TOPLAMI 84 954 000 m3 olmaktadır. (Şekil 22 Çizelge 61).
11) Bu değer, 2018 yılında kurulu gücü 100 MW’dan daha büyük olan doğalgaz da dahil TÜM
TERMİK SANTRALLER için çekilen su miktarını vermektedir.
12) Bu durumda sahil kesiminin dışındaki SADECE KÖMÜR SANTRALLERİ İÇİN ÇEKİLEN SU
MİKTARI daha az olacaktır.
13) Sahillerin dışında kurulan KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERDE GENELLİKLE DAHA AZ
SUYA İHTİYAÇ DUYAN SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ’ kullanılmakta ve bu nedenle de
deniz kenarındaki santrallere nazaran su kullanım ve tüketimleri daha düşük olmaktadır.
14) SONUÇ OLARAK; TUİK VERİLERİ ÜZERİNDEN YAPILAN
TAHMİNİ
YAKLAŞIMLARLA kömür santrallerinin tükettiği su miktarının yılda 60 milyon m3 civarında
olabileceği değerlendirilmektedir .
15) Kömür santrallerinde yıllık tüketilen soğutma suyu miktarının, genel kabul gören formüllerle
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hesaplanan değeri ise yaklaşık 134 milyon m3 çıkmaktadır. (Tablo 8 )
16) Ülkemizde halen 21 000 MW kurulu gücünde kömürlü termik santral mevcuttur. Bunların %40’ı
(8500 MW) karadaki göl, nehir ve yeraltısularını tüketerek soğutma yapmaktadır. Ancak bu
termik santrallerin su kullanımı ,su tüketimi ve kullanılmış sularının deşarjı verilerine
ulaşılamamaktadır.
17) Bu verilerin güncel ve detaylı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gereklidir. Aksi takdirde
basında yer alan haberlerde olduğu gibi spekülasyonlar yapılmakta ve doğru bilinen yanlışlar
ortaya çıkmaktadır.
18) Karadaki SOĞUTMA VE
KULLANIM SUYUNU, YÜZEY VE YERALTISUYU
KAYNAKLARINDAN TEMİN EDEN KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRALLER deniz
kenarındakilere nazaran daha az su kullanıyor olsalar bile bulundukları bölgelere göre yerel ve
bölgesel su baskıları yaratabilmektedir.
19) Bu baskılar iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ile artmaktadır
20) BU BASKILARIN BELİRLENEREK GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINABİLMESİ İÇİN
AÇIKLANAN TUİK VERİLERİ YETERSİZ KALMAKTADIR
21) SANTRAL BÖLGELERİNDE YAŞANAN BU SORUNLARIN iklim değişikliği de dikkate
alınarak yeniden ele alınması gerekir. Bunun için güncel, güvenilir ve standardize edilmiş detaylı
verilerin bir an önce yayınlanmasına ihtiyaç vardır.
Termik santraller yarattıkları yerel su baskıları dışında çevrelerindeki sucul ortamların ,göllerin, nehirlerin su
kalitesini de etkilemektedir. Termik santrallerin su kalitesi üzerindeki en önemli etkilerden biri özellikle deniz,
nehir ve göl gibi su kaynakları kullanan tesislerde tek geçiş sistemli soğutmanın bir sonucu olarak oluşan termal
kirliliktir. Atık suyun kaynağa su kaynağından daha yüksek sıcaklıklarda boşaltılması, su ekosistemine zarar
vermektedir. Bu sıcaklık artışı su kütlesinde biyolojik prosesleri hızlandırmakta ve çözünmüş oksijen miktarını
azaltmaktadır. Su bitkilerinin büyümesini arttırarak suda tat ve koku problemine yol açabilmektedir. Termik
santrallerde kullanılmakta olan soğutma suyu pompalarla çekilerek arıtmadan geçirilmekte ve bu sırada geçici
sertlik giderimi, çöktürme ve mikroorganizmaların yok edilmesi aşamalarında kimyasal maddeler ilave
edilmektedir. Kullanılan bu kimyasallar soğutma suyunun bir alıcı ortama verilmesi durumunda alıcı ortamda
kirliliğe sebebiyet vermektedir. Ayrıca santral bacasından çıkan kirletici gazların oluşturacağı asit yağmurları da
suların pH'ını değiştirebilmektedir. Uçucu küllerde bulunan Fe, Mn, Co, Cu, Zn, Pb, U gibi ağır metaller de
zamanla taban suları vasıtasıyla alıcı ortama ulaşabilmektedir. Ayrıca termik santral atıkları bölgedeki yer altı
ve özellikle yerüstü sularının asitlenmesine, kimyasal açıdan kirlenmesine de neden olmaktadır. Bu da insan
sağlığını uzun erimde olumsuz yönde etkilemektedir.
Ülkemizin YEŞİL MUTABAKAT VE DÖNGÜSEL EKONOMİ konusunda hazırladığı EYLEM PLANI ve
başlatılan çalışmalarda FOSİL YAKITLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN en düşük seviyeye indirilmesi
hususları yer almaktadır. Ancak buna rağmen ülkemizde işletmede olanların yanısıra planlama proje ve inşaat
safhasında olan birçok termik santral bulunmaktadır. Bu kararların ve verilen lisansların yeniden gözden
geçirilmesi ve verilen teşvikler yenilenebilir enerji kaynaklarına kaydırılmalıdır.
Bu raporda da açıklanmaya çalışıldığı gibi kömür santrallerinde kullanılan soğutma suyu miktarı kullanılan
teknolojiye bağlı olarak çok değişmektedir.Bu nedenle özellikle sahillerin dışındaki termik santrallerde suyu en
verimli kullanan hava soğutmalı veya adiyabatik soğutmalı (35) sistemlerinin tercih edilmesi, soğutma suyu için
yeraltısuyundan asla çekime müsaade edilmemesi Mevcut santrallarda ise Hindistan’da yapıldığı gibi suyu en
az kullanan baca soğutmalı ve hava soğutmalı ve adyabatik sistemlere geçiş sağlanmalıdır. geçiş sağlanmalıdır.
Ülkemizin de altına imza attığı birçok uluslararası taahhüt sera gazı salımlarının azaltılması ve kömürle yapılan
elektrik üretiminin bir plan dahilinde sonlandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ancak kömür ve doğalgaz
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santrallerinin yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının ikame edilmesinin zaman alacağı görülmektedir.
Bu nedenle kömür santrallerindeki hava ve su kirliliğinin önlenmesi ve suyun en verimli şekilde kullanılması
konusundaki önlemler önem taşımaktadır. Bu konu yine havza planlaması ölçeğinde bütüncül bir anlayışla ele
alınmalıdır. Türkiye’deki tüm Nehir Havzaları için hazırlanan su tahsis planlarında , termik santraller başta
olmak üzere havzadaki tüm enerji santrallerinin mevcut su kullanım ve tüketimleri ve iklim değişikliğinin
tahsislere olan etkisi detaylı bir şekilde incelenmeli ve bu çalışmalar periyodik olarak yenilenmelidir.
Ülkemizin Enerji güvenliğini riske atmadan su ve çevre güvenliğini sağlamak ve fosil yakıtların azaltılması
konusundaki taahhütlerimizi yerine getirmek zorundayız. Bunun için mevut eylem ve kalkınma planlarımızda
yer alan tedbirleri hızla hayata geçirmemiz gerekmektedir.
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16.EKLER
İŞLETMEDEKİ KÖMÜR SANTRALLERİMİZ (Kaynak: Enerji Atlası )
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1. BACKGROUND AND INTRODUCTION
In 2002, GRID-Tbilisi, together with the UNEP Regional Office for Europe
(ROE), completed an initial sub-regional analysis process for the
Caucasus Ecoregion, generating the flagship report entitled Caucasus
Environmental Outlook (CEO) at that time covering only four countries of
the region: (Georgia, Russia, Azerbaijan, Armenia).
The report remained as a key reference document but needed to be
updated in terms of data and information and expanded to the broader
Caucasus region (including Iran, Turkey).
In December 2018, the Caucasus Network for Sustainable Development
of Mountain Regions (Sustainable Caucasus) and Swiss Cooperation
South Caucasus signed an agreement, which marked the start of the
implementation phase for the project Strengthening Adaptive Capacity in
the Caucasus: Enhancing Regional Cooperative Action for the Benefit of the Caucasus Mountain Region
(SCAC).
Partners of the second Caucasus Environmental Outlook, (hereinafter Partners) are:
•

UN Environmental Programme

•

Sustainable Caucasus

•

GRID-Geneva and GRID-Arendal

2. CAUCASUS ENVIRONMENTAL OUTLOOK 2022
Under the SCAC project, the CEO will be updated. It will form the sub-regional examination and
synthesis of the current environmental situation in the Caucasus mountainous region, including
Azerbaijan, Armenia, Georgia, and parts of Iran, the Russian Federation and Turkey. The aim is to
provide a fundamental reference document for assessing the Sustainable Development Goals (SDGs)
implementation in the Caucasus region.
The second Caucasus Environment Outlook (CEO) is a state-of-the-environment report built
according to the DPSIR framework (Drivers, Pressures, State, Impact, Responses). Each Chapter
contains a similar structure, and the author should first familiarise him/herself with the framework.
The main chapters of the second Caucasus Environment Outlook mostly follow the structure of the last
Global Environmental Outlook-6 and are as follows:
-

Chapter 1: Drivers of environmental change
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-

Chapter 2: Land cover

-

Chapter 3: Biodiversity

-

Chapter 4: Air

-

Chapter 5: Freshwater

-

Chapter 6: Environmental and human-made disasters

A major objective is to build on a large amount of data and information generated through various
projects in the six countries and information provided by multiple experts and stakeholders participating
in the work, ultimately resulting in a fully-informed, peer-reviewed and scientifically-validated integrated
environmental assessment
3.CHAPTER 5: FRESHWATER
Goal and objectives of this chapter
•

To define the freshwater component and their interconnections in the Caucasus ecoregion;

•

To describe and prioritise the pressures on freshwater bodies and how this is related to societal
drivers, and highlight any important differences within the Caucasus ecoregion;

•

To describe the key status and trends in freshwater in relation to these pressures and how has the
situation evolved from 1990 to 2020;

•

To describe the key policy responses by governments in the region;

•

To provide a limited number of case studies to illustrate important issues or activities;

•

To supplement the text with relevant tables, graphs or maps where possible, liaising for this purpose
with the Spatial Data Infrastructure (SDI) focal point for the Caucasus Environmental Outlook
(yaniss.guigoz@unepgrid.ch)

Chapter 5 structure and sections is given as follows
1. Freshwater bodies
2. Drivers and pressures
3. State and trends in freshwater bodies
4. Key policy responses and outlook
5. References
3.1 METHODOLOGY of THE REPORT
Caucasus Environment Outlook 2022 Freshwater Chapter Turkey report was prepared based on the
outline of the second Caucasus Environment Outlook.
The Turkey part of Freshwater Chapter is prepared considering goal and objectives of this chapter and
given structure and sections.
In section of state and trends freshwater bodies, this study includes database development and
multidimensional analysis for the basins in the Caucasus Region in Turkey. The report was enhanced
with the comprehensive data research and detailed spatio-temporal analysis for the region.
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4. FRESHWATER BODIES (Turkey)

Figure1. Caucasus Ecoregion.
The Caucasus Ecoregion shown in Figure 1 includes part of the Eastern Black Sea Basin, Çoruh River
Basin, and Aras River basins in Turkey
12 provinces are partially or completely located in Turkey part of the Caucasus Ecoregion. To determine
the amount of water withdrawn and collect water-related data, the information given about these basins
and provinces is used.
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4.1. PRECIPITATION

Figure 2. Long term mean annual precipitation (2011) by basins in Turkey (Karşılı, 2011).
Long term mean annual precipitation by basins in Turkey is given in Figure 2. As shown in Figure 2,
Eastern Black Sea Basin precipitation is the highest while Aras River Basin gets the lowest annual
precipitation among three basins in Turkey part of the Caucasus Ecoregion
Eastern Black Sea basin, which receives the most rainfall in Turkey and is covered with a dense forest.
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4.2. MAIN RIVERS
MAIN RIVERS IN EASTERN BLACK SEA (TÜMAŞ, 2019)
Harşit Stream: Mean discharge is 232 m3 /s drainage area is 3.280 km² and mean annual flow is 178
hm³
Melet River: It is the mainstream of Ordu province and is 161 km long. Mean average average flow rate
is 29 m³/s
Fırtına Stream: Firtina Stream is 56 km long and has a drainage area of 798.7 km². and the annual
average rainfall in the valley is 1,497.6 mm/m². Average flow rate 52.78 m³/s
Iyidere River: It is a river with 78 km. Length Drainage basin area of Iyidere Stream. It is 834.90 km²
and its average flow is 28.35 m³/s
Aksu Stream: With an approximate length of 85 km, Aksu is located on the Giresun Mountains. It has
a flow rate of 117 m³/s and an annual average flow of 562 hm³. Topographic characteristics of drainage
basins prevent the formation of a large lake.
The Çoruh River
In the Caucasus Ecoregion, the Çoruh River flows in Turkey.
The Çoruh is a river originating in the Mescit Mountains within the borders of Erzurum province in northeastern Turkey. It flows through the cities of Bayburt, Yusufeli, and Artvin along the Kelkit-Çoruh Fault
and reaches the Black Sea in Georgia (Akpınar et al., 2011).
Çoruh River's part on the territory of Turkey is 442 km. while the remaining part of the territory of Georgia
is 24 km (Ünsal, 2012). The river has a basin of 19,872 km³, which corresponds to 2.53% of Turkey's
land (Ubeyd, 2009).
With a total length of 431 km, 410 km of Coruh is located in Turkey and 21 km in Georgia. The flow rate
of Çoruh reaches its peak in May (569/529 m³/sec.). The lowest flow rate throughout the year is 38 m³/s.
The annual average flow rate is 200 m³/sec, and the annual average water carrying capacity is 6.8 billion
m³. The river transports 5.8 million m³ of sediment (rubbage) per year to the Black Sea (Ubeyd, 2009).
About 85% of the total annual flow in Coruh River is concentrated in three months periods from May to
July (Ubeyd, 2009).
The Aras River
The Aras River is the second largest river that flows in the Turkish part of the Caucasus Ecoregion.
The Aras River originates near Erzurum in Turkey. It flows along the Turkey-Armenia border after
incorporating the Akuriyan River in the northeast of the Kağızman district. It receives Arpaçay River,
which is born from Çıldır Lake. After the 11 km Azerbaijan-Turkey corridor, it follows the Azerbaijan
(Nakhchivan)-Iran border, the Armenia-Iran, and again the Azerbaijan-Iran border. Later, the river flows
into Azerbaijan and empties into the Kura River near the city of Sabirabad (Aksoy et al., 2012).
It reaches the Armenian border by flowing through the depressions in the south of the Erzurum-Kars
plateau. The river flows into the Kura River in Azerbaijan after forming part of the Turkey-Azerbaijan,
Turkey-Armenia, and Azerbaijan-Iran border. The river, which is 1072 km long and has a basin area of
102 thousand km2, is one of the largest rivers of the Caucasus. 548 km of the river is within the borders
of Turkey (Aksoy et al., 2012). The regime of the Aras River is quite irregular. The flow rate, which is up
to 42.2 m3/s in January, increases very slowly in February and March (Aksoy et al., 2012).
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4.3. WATER POTENTIAL AND WITHDRAWAL

Figure 3. Mean annual water potential by river basins (Eastern Black Sea, Çoruh, Aras River Basins).
Source: Strategical Plan of State Hydraulic Works. 2019-2023. Ankara 2018; www.dsi.gov.tr

Figure 4. Groundwater potential by river basins (2015-2016) (Eastern Black Sea, Çoruh, Aras River
Basins) (DSI, 2016).

9
HYDROPOLITICS ASSOCIATION (TURKEY)
Aydin-Kandemir F. and Yıldız D. (2021)

Report for “the Caucasus Environmental Outlook 2022 Freshwater Chapter Elaboration”

Figure 5. Groundwater share of domestic water supply in provinces (2008) (TÜİK, 2020; Sarış, 2021).
As shown in Figure 5, in 12 provinces in the study area, domestic water is generally withdrawn from
dams and springs. Groundwater is not the main domestic water supply resource.

Figure 6. Water Potential and consumption by Basins in Turkey (Yüksel, 2015).
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Water potential and consumption by basins in Turkey are given in Figure 6. Water Potential and
Consumption in the study area includes Eastern Black Sea, Çoruh, and Aras Basins can also be seen
in the same Figure.
Total annual utilizable surface water and groundwater potential in the Eastern Black Sea basin is given
as ~9.361 km3/year (TÜBİTAK-MAM, 2013). This value is extremely higher than the current water
consumption given in Figure 6. This situation is similar in Aras and Coruh River Basins.
Freshwater is mostly withdrawn for irrigation and drinking purpose in the study area. While the
population provided with drinking water in the project area was 2 730980 in 2000, it increased to 3
233696 in 2020 (%15). The annual amount of water withdrawn has increased 25% as of 235.91 million
m3 to 311.64 million m3 (TÜİK, 2016).
92 174 ha of agricultural land was irrigated in the study area in 2020, and a total of 737.3 million 3 of
water is drawn annually for this purpose (State of Environment Reports by Provinces, 2020).
Agricultural share of total use is higher than that of domestic and industrial share. The industrial sector
used the least amount water in study area.
Water loses in irrigation and domestic water supply systems (%35-45 of total withdrawal) are high in the
study area.

Figure 7. Annual water potential per capita by basin in Turkey based on Falkenmark Water Stress
Index (Karşılı, 2011).
As shown in Figure 7, Annual water potential per capita is about 2500 m3 in the study area.
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5. DRIVERS AND PRESSURES
LARGE DAMS and HEPP IN CAUCASUS ECOREGION IN TURKEY
There are 201 HEPP in the region in operation with a total installed capacity of 8317 MW (DSİ, 2016).
Most of them are small HEPP without reservoirs, with an installed capacity smaller than 50 MW. Most
of them were constructed between 2007 and 2020 (DSİ, 2016).
There are 17 large dams completed in the study area since 2000 with maximum reservoir volume of
3815 hm3 and 130 km2 reservoir area at the maximum water level (Wikipedia, 2021).
POLLUTION
Agricultural and domestic water pollution can be considered as the main driver affecting the freshwater
bodies in the Caucasus ecoregion.in Turkey. But in the study area, effective measures have been taken
to avoid water contamination since 2000.
As of 2020, 6 of 12 provinces have their own Domestic Wastewater Treatment Plant in operation. In 5
cities Domestic Wastewater Treatment Plants are in project stage. Two-third of the population live in the
study area receives wastewater treatment services (Source: 6.th State of Environment Reports of
Turkey).
The largest sources of point source pollution are municipal wastewater.in the region. Especially in Aras
River Basin, agricultural drainage waters also create diffused source of pollution

Figure 8. Surface Water and Lake’s Water Quality in Turkey (2016) (Çankaya, 2017).
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Turkish Regulations Water Quality Classes (2015) (Turkish Regulations, 2015) can be identified as
follows.
I. Class (Very Clean)
II. Class (Less Polluted)
III. Class (Much Polluted)
IV. Class (Extremely Polluted)
As shown in Figure 7, in the study area, surface water quality especially in rivers flow to Black Sea is
class 1 while other rivers water inner part of the region is generally class 2. Class 3 water and Class 4
water can also be seen in Aras River Basin. Lakes water quality seems to be generally mesotrophic in
the region.
THE MAIN DRIVER AFFECTING THE FRESHWATER BODIES
Irrigated agriculture water uses in Eastern Black Sea Basin and Çoruh Basin are very low. But
agricultural and Livestok development can be taken into account as the main driver may affect the
freshwater bodies in Aras River Basin in Turkey part of Caucasus Ecoregion..

Figure 8.1 .Population Growth Rate (TUİK 2019)
Turkey part of Caucasus Ecoregion. has the least populated cities in Turkey except for some cities in
the Eastern Black Sea Basin part. As shown in figure 8.1 ,In the study area ,population growth rate is
lower than that of other part of Turkey.
Internal migration rate is high in the region. Therefore population growth rate is in a decreasing trend
and not a significant driving force among water management activities that may create a significant
impact on freshwater bodies.
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MAIN PRESSSURES AFFECTING THE FRESHWATER BODIES
Contamination from agricultural drenage water and Livestok ,domestic wastewater and inefficient
flooded irrigation method can be taken into account as the main pressures may affect the freshwater
bodies in especially Aras River Basin in Turkey part of Caucasus Ecoregion.
Climate change effects on freshawater bodies will be explained following chapters
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6. STATE AND TRENDS IN FRESHWATER BODIES
METHODOLOGY FOR THE PART 6
Caucasus Environment Outlook 2022 Freshwater Chapter Turkey report was prepared based on the
database development and multidimensional analysis for the basins in the Caucasus Region in Turkey.
The report was enhanced with the comprehensive data research and detailed spatio-temporal analysis
for the region (Figure 9).
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Figure 9. The framework of this study.
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Database Development
The datasets of this study were given in Table 1 with the details.
Table 1. The datasets of this report.
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Database
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Temporal
Coverage

Spatial
Resolution

Source

Data
Format

Dates of
the Maps

WRI

Agricultural
Exposure to
Water Stress

2013 based
on 19502008
reference
period

-

https://resource
watch.org/data/
explore/

CSV to Gridded
Format

Table 1. The datasets of this report.

2013

ERA5-Land monthly averaged data from 1981 to present

Surface Runoff, Total Precipitation, Potential Evaporation and Temperature in the Basins of
Caucasus Region in Turkey
The data of surface runoff (SRO), total precipitation (TP), potential evaporation (PEV) and temperature
(2m temperature – T) were attained from ERA5-Land is a global land-surface dataset at 9 km resolution,
consistent with atmospheric data from the ERA5 reanalysis from 1950 onward. The first batch of ERA5Land data (1981-present) is now available from the Climate Data Store. ERA5-Land back extension
(1950-1980) is in preparation and planned for public release in 2020/2021. In addition to this, daily
updates 5 days behind real time are expected to be made available in late 2020. ERA5-Land initial
release data is called ERA5T-Land (CCCS, 2021; Munoz-Sabater, 2021).
ERA5-Land is a reanalysis dataset providing a consistent view of the evolution of land variables over
several decades at an enhanced resolution compared to ERA5. ERA5-Land has been produced by
replaying the land component of the ECMWF ERA5 climate reanalysis. Reanalysis combines model
data with observations from across the world into a globally complete and consistent dataset using the
laws of physics. Reanalysis produces data that goes several decades back in time, providing an
accurate description of the climate of the past. ERA5-Land provides a consistent view of the water and
energy cycles at surface level during several decades. When complete, ERA5-Land will contain a
detailed record from 1950 onwards, with a temporal resolution of 1 hour. The native spatial resolution
of the ERA5-Land reanalysis dataset is 9km on a reduced Gaussian grid (TCo1279). The data in the
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CDS has been regridded to a regular lat-lon grid of 0.1x0.1 degrees. The data presented here is a postprocessed subset of the full ERA5-Land dataset. Monthly-mean averages have been pre-calculated to
facilitate many applications requiring easy and fast access to the data, when sub-monthly fields are not
required (CDS, 2021).
Surface Runoff (in ERA-5) - SRO
Some water from rainfall, melting snow, or deep in the soil, stays stored in the soil. Otherwise, the water
drains away, either over the surface (surface runoff), or under the ground (sub-surface runoff) and the
sum of these two is simply called 'runoff'. This variable is the total amount of water accumulated from
the beginning of the forecast time to the end of the forecast step. The units of runoff are depth in metres.
This is the depth the water would have if it were spread evenly over the grid box. Care should be taken
when comparing model variables with observations, because observations are often local to a particular
point rather than averaged over a grid square area. Observations are also often taken in different units,
such as mm/day, rather than the accumulated metres produced here. Runoff is a measure of the
availability of water in the soil, and can, for example, be used as an indicator of drought or flood (CCCS,
2021).
Total Precipitation (in ERA-5) - TP
Accumulated liquid and frozen water, including rain and snow, that falls to the Earth's surface. It is the
sum of large-scale precipitation (that precipitation which is generated by large-scale weather patterns,
such as troughs and cold fronts) and convective precipitation (generated by convection which occurs
when air at lower levels in the atmosphere is warmer and less dense than the air above, so it rises).
Precipitation variables do not include fog, dew or the precipitation that evaporates in the atmosphere
before it lands at the surface of the Earth. This variable is accumulated from the beginning of the forecast
time to the end of the forecast step. The units of precipitation are depth in metres. It is the depth the
water would have if it were spread evenly over the grid box. Care should be taken when comparing
model variables with observations, because observations are often local to a particular point in space
and time, rather than representing averages over a model grid box and model time step (CCCS, 2021).
Potential Evaporation (in ERA-5) - PEV
Potential evaporation (PEV) in the current ECMWF model is computed, by making a second call to the
surface energy balance routine with the vegetation variables set to "crops/mixed farming" and assuming
no stress from soil moisture. In other words, evaporation is computed for agricultural land as if it is well
watered and assuming that the atmosphere is not affected by this artificial surface condition. The latter
may not always be realistic. Although PEV is meant to provide an estimate of irrigation requirements,
the method can give unrealistic results in arid conditions due to too strong evaporation forced by dry air.
This variable is accumulated from the beginning of the forecast time to the end of the forecast step
(CCCS, 2021).
The monthly evaporation rate can be positive or negative to account for the difference between
evaporation and precipitation on the reservoir surface. A positive (negative) net evaporation represents
a net loss from (gain to) the reservoir (WEAP, 2021).
Evaporation is normally negative due to the convention for fluxes. The meteorological convention for all
vertical fluxes is that downwards is positive. Positive evaporation represents condensation (ECMWF,
2021).
Negative net PET values occurred whenever rain exceeded PET and the moisture content of the soil
increased (Wilcox, 1976).
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Temperature (2m Temperature) (in ERA-5) - T
Temperature of air at 2m above the surface of land, sea or in-land waters. 2m temperature is calculated
by interpolating between the lowest model level and the Earth's surface, taking account of the
atmospheric conditions (CCCS, 2021).
Analysis for the Basins of the Study Area:
The project was employed for the study area including the Turkish part of the Caucasus Region. The
indicators as SRO, TP, PEV and T were presented via multidimensional analysis in ArcGIS pro 2.8. For
the basins of the study area (Figure 10), change of these indicators was given with the maps for 2000
and 2020 between Figure 11 and Fig 14. Multidimensional change of the indicators was also given from
2000 to 2020 between Figure 15 and Figure 33.

19
HYDROPOLITICS ASSOCIATION (TURKEY)
Aydin-Kandemir F. and Yıldız D. (2021)

Report for “the Caucasus Environmental Outlook 2022 Freshwater Chapter Elaboration”

Figure 10. The basins of the Caucasus Ecoregion in Turkey (Source: https://www.caucasus-mt.net/SDI). The number of the basins are based on the Global Drainage Basin
Database (GDBD-ID)).
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Figure 12. TP values for 2000 and 2020 in the study area.
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Figure 13. PEV values for 2000 and 2020 in the study area.
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Figure 14. T values for 2000 and 2020 in the study area.
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Figure 15. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-47022.

Figure 16. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43657.
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Figure 17. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-47023.

Figure 18. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43708.
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Figure 19. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-47024.

Figure 20. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43612.
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Figure 21. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-47025.

Figure 22. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43429.
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Figure 23. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43573.

Figure 24. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-47026.
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Figure 25. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43525.

Figure 26. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-47027.
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Figure 27. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43472.

Figure 28. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43810.
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Figure 29. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-44834.

Figure 30. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43639.
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Figure 31. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43658.

Figure 32. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43762.
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Figure 33. Multidimensional analysis between 2000 and 2020 for Basin-43845.
Copernicus Global Land Service

Lake Water Quality (LWQ)
The Copernicus Global Land Service – Lake Water provides optical and temperature observations of
global inland water bodies that are either the largest or most strategic for monitoring. The set of water
bodies that are included in the observations consist for the largest part of natural lakes and further
includes reservoirs, enclosed lagoons and some wide river sections. The products contain four (sets
of) parameters: lake water surface temperature, lake water reflectance (all wavebands that are available
after atmospheric correction), turbidity (derived from total suspended matter (TSM) estimates) and a
trophic state index (derived from phytoplankton biomass by proxy of chlorophyll-a). This document
describes the latter three products, including > 4000 inland waterbodies using versions 1.3.0 to 1.4.0 of
the processing chain. Production and delivery of the parameters are over set 10-day intervals (starting
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the 1st, 11th and 21st day of each month) and mapped to a common global spatial grid at nominally
300m (~0.0022°) resolution. The input products are Envisat MERIS and Sentinel-3 OLCI L1b data.
The algorithms used to derive the input for the optical lake water products are implemented in the
Calimnos processing chain and were tuned and validated against 13 predefined optical water types
(OWT) in the NERC (UK) GloboLakes project (Stelzer et al., 2020).
LWQ multidimensional datasets include two parts,
•

For May 2016 – present and

•

For May 2002 - March 2012.

For this report, 2002 (11.05) data were downloaded to map. In order to show the current condition, 2020
data (01.01) were also obtained. In these two multidimensional data, there are several bands, which are
given in Table 2.
Table 2. Specification of the bands of the Lake Water Product (Stelzer et. al., 2020).
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In the Caucasus Region in Turkey, only num_obs (number of observations) band was mapped only for
2020 (in Fig 27) because there is no information about other bands in Table 2. Besides, the bands have
no data about study area for 2000. Fig 27 shows that there is lack of information about lake water quality
in Copernicus Global Land Service because there is no lake significantly in the study area.

15
HYDROPOLITICS ASSOCIATION (TURKEY)
Aydin-Kandemir F. and Yıldız D. (2021)

Report for “the Caucasus Environmental Outlook 2022 Freshwater Chapter Elaboration”

Figure 34. For LWQ, number of observations map (2020).
Joint Research Centre
Global Surface Water

The European Commission Joint Research Centre 'Global Surface Water Datasets' contain maps of the
location and temporal distribution of surface water from 1984 to 2019 and provides statistics on the
extent and change of those water surfaces. For more information see the associated journal article:
High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes (Nature, 2016) and the online
Data Users Guide. These data were generated using 4,453,989 scenes from Landsat 5, 7 and 8
acquired between 16 March 1984 and December 2020. Each pixel was individually classified into water
/ non-water using an expert system and the results were collated into a monthly history for the entire
time period and two epochs (1984-1999, 2000-2020) for change detection. To view all the datasets in
context see the Global Surface Water Explorer (Pekel et al., 2016; ArcGIS, 2021).
Change in water occurrence intensity between two epochs (16 March 1984 to 31 December 1999, and
1 January 2000 to December 2020) was also produced. This is derived from homologous pairs of months
(that is, the same months contain valid observations in both epochs). The occurrence difference
between epochs was computed for each pair and differences between all homologous pairs of months
were then averaged to create the surface water occurrence change intensity map. Areas where there
are no pairs of homologue months could not be mapped. The averaging of the monthly processing
mitigates variations in data distribution over time (that is, both seasonal variation in the distribution of
valid observations, temporal depth and frequency of observations through the archive) and provides a
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consistent estimation of the water occurrence change. An example of the Occurrence Change Intensity
dataset is shown below for the Brahmaputra River. Increases in water occurrence are shown in green
and decreases are shown in red. Black areas are those areas where there is no significant change in
the water occurrence during the 1984 -2015 period. The intensity of the color represents the degree of
change (as a percentage). For example, bright red areas show greater loss of water than light red areas.
Some areas appear grey in the maps, these are locations where there is insufficient data to compute
meaningful change statistics (ArcGIS, 2021). The change in water occurrence intensity was mapped for
the study area and shown in Figure 35.

Figure 35. The change in water occurrence intensity (1984-2020).
World Resources Institute (WRI) – Aqueduct

Seasonal Variability (SV)
Seasonal variability indicator measures the average within-year variability of available water supply,
including both renewable surface and groundwater supplies. Higher values indicate wider variations of
available supply within a year. The data of annual seasonal variability were obtained from the Aqueduct
database of World Resources Institute (Hofste et al., 2019).
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Aqueduct identifies the seasonal variability as physical risk quantity in overall water risk evaluations. For
Aqueduct database, seasonal variability is calculated using the available water time series from the
default PCR-GLOBWB (PCRaster Global Water Balance). First, the available water per month, per sub
basin, is calculated over the entire time series 1960–2014 (55 years). The annual baseline (2019) data
were calculated based on the reference period between 1960-2014 (WRI-Aqueduct, 2021). In Figure
36, the seasonal variability in the study area was given based on the reference period.

Figure 36. SV values based on the reference period.
Groundwater Table Decline (GTD)
Groundwater table decline measures the average decline of the groundwater table as the average
change for the period of study (1990–2014). The result is expressed in centimetres per year (cm/yr).
Higher values indicate higher levels of unsustainable groundwater withdrawals (Hofste et al., 2019).
Groundwater table decline is calculated using the ground-water heads time series from the PCRGLOBWB 2 run coupled with MODFLOW to account for lateral groundwater flow processes. This
indicator is based on the gridded14 monthly groundwater heads between January 1990 and December
2014 (Hofste et al., 2019).
The groundwater aquifers contain several geomorphological features, which for practical reasons can
be divided into sedimentary basins and mountain ranges. In mountainous areas, most materials are
hard rock and eventually weathered. In the PCR-GLOBWB 2 model coupled with MODFLOW, very deep
groundwater influences the averages in mountainous cells and is not representative. These cells are
therefore discarded from the calculations following the method in de Graaf et al. (2015) (Hofste et al.,
2019).
Mountainous areas are determined by comparing the height of the floodplain within a cell with the
average elevation of that same cell. The elevation of the floodplain is derived from the 30 × 30 arc
second digital elevation data from HydroSheds (Lehner et al. 2008). The flood plain elevation is simply
the minimum of the input (Hofste et al., 2019). For the study area, the map of GTD was given in Figure
37.
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Figure 37. GTD values based on the reference period.
Baseline Water Depletion (BWD)
Baseline water depletion measures the ratio of total water consumption to available renewable water
supplies. Total water consumption includes domestic, industrial, irrigation, and livestock consumptive
uses. Available renewable water supplies include the impact of upstream consumptive water users and
large dams on downstream water availability. Higher values indicate larger impact on the local water
supply and decreased water availability for downstream users (Hofste et al., 2019; WRI-Aqueduct,
2021). The BWD map for 2019 was generated based on the reference period 1960-2014 and shown in
Figure 38.

Figure 38. BWD values based on the reference period.
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World Resources Institute

Agricultural Exposure to Water Stress (AEtoWS)
This map of baseline water stress in major crop producing areas was created by WRI's Aqueduct
program as part of the Water Risk Atlas, an online mapping tool that displays various aspects of waterrelated risks. The map displays the major crop producing areas for 13 major commodity crops (cocoa,
coffee, cotton, maize, oats, oil palm, oranges, canola, rice, rubber, soybeans, sugarcane, and wheat)
and 9 crop groups (cereals, fiber crops, fodder crops, fruits, oil crops, legumes, roots and tubers, sugar
crops, and tree nuts), and the levels of water stress (low, low to medium, medium to high, high, and
extremely high) experienced in these major crop-producing areas. Baseline water stress refers to the
annual water withdrawals (municipal, industrial, and agricultural) expressed as a percentage of the total
annual available flow. Higher values indicate more competition among users. Arid areas with low water
use are shown in gray but scored as high stress when calculating aggregated scores. Baseline water
stress is calculated by dividing water withdrawals (2010) by mean available blue water (1950-2008).
Areas with available blue water and water withdrawal less than 0.03 and 0.012/m2 respectively are
coded as “arid and low water use." Crop production in each category is computed by overlaying gridded
crop production data, which was pulled from 2 articles in Global Biogeochemical Cycle (2008), "Farming
the Planet: 1. Geographic Distribution of Global Agricultural Lands in the Year 2000" and "Farming the
Planet: 2. Geographic Distribution of Crop Areas, Yields, Physiological Types, and Net Primary
Production in the Year 2000." The authors of these studies identified croplands and crop production
using a high-resolution satellite-derived land cover data set and agricultural inventory data to derive a
global map of croplands (WRI, 2013; Resource Watch, 2021). The map of the agricultural exposure to
water stress was shown in Figure 39.
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Figure 39. AEtoWS classifications not only for the study area, but also for the eastern part of Turkey.
In Table 3, the suggested databases by the “Caucasus Environmental Outlook 2022 Freshwater Chapter
Elaboration” draft were shown. In this report some of these databases were utilized; however, all these
datasets are not suitable for the study area in Turkey. The utilization status of these databases was
expressed in Table 3.
Table 3. Suggestions by Caucasus Environmental Outlook 2022 Freshwater Chapter Elaboration.

#

Idea

Annual
freshwater
withdrawals from
1
surface and
underground
water reservoirs

2

3

Lake water
quality

Lake and rivers
water levels

Type
(Table,
Graph,
Map)

Map

Relevance
to
Purpose
subsectio
n
Identify the
needs and
evolution
of
freshwater
resources

Data sources (suggested by Caucasus
Environmental Outlook 2022 Freshwater Chapter
Elaboration)

Utilization
Status

Statistical institutes (Azerbaijan, Russia, Turkey,
Armenia)
Վիճակագրական ինստիտուտներ

USED

Map

Assess the
Freshwater state of
body state
water
quality

Copernicus land services
https://land.copernicus.eu/global/products/lwq

Map

Assess the
level of
rivers and
Freshwater lakes and
bodies
availability
state
of the
surface
water
resource

Copernicus land services
https://land.copernicus.eu/global/products/wl

USED, BUT
ONLY FOR
2020. THERE
RE LACK OF
INFORMATIO
N
LAKE WATER
LEVELS
COULD NOT
BE
EVALUATED
BECAUSE
THERE ARE
NO LAKES IN
THE STUDY
AREA
ACCORDING
TO
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Table 3. Suggestions by Caucasus Environmental Outlook 2022 Freshwater Chapter Elaboration.

#

Idea

Type
(Table,
Graph,
Map)

Relevance
to
Purpose
subsectio
n

Data sources (suggested by Caucasus
Environmental Outlook 2022 Freshwater Chapter
Elaboration)

Utilization
Status
DATABASE
(ONLY
SAMSAK AND
VAN LAKE
EXIST)

4

Water
occurrence
change intensity
(2000-2019)

Map

Freshwater
state

Glacier
distribution data
Maps/char Glacial
5 from Randolph
t
area state
Glacier inventory
for 2000

6

Glacier elevation
and mass
change data from
1850 to present

7

Irrigation/ոռոգու Chart per
մ
country

Map

Glacial
area state

Pressure
on
freshwater

Water
Occurrenc
e Change
Intensity
product
shows
where
surface
water
European Commission
occurrence https://global-surface-water.appspot.com/download
increased,
decreased
or
remained
invariant
between
1984 and
2019.
Assess the
cryosphere
Copernicus
state in the
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/insit
Ecoregion
u-glaciers-extent?tab=overview
since the
2000’s
Assess the
cryosphere
Copernicus
state in the
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/insit
Ecoregion
u-glaciers-elevation-mass?tab=overview
on a long
term
Pressure
from the
FAO Aquastat
agricultural
http://www.fao.org/aquastat/en/geospatialsector on information/global-maps-irrigated-areas/latest-version
water

USED

ANOTHER
DATABASE
USED
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7. KEY POLICY RESPONSES AND OUTLOOK
7.1. Protected Areas
There are several nature conservation sites and one Ramsar site in study area (Table 4).
Table 4. Nature Conservation Sites in Study Area (Source: Republic of Turkey Ministry of Agriculture
and Forestry General Directorate of Nature Conservation and National Parks, 2021).
Nature Conservation Sites in Study Area (2021)

Number

Area (km2)

Ramsar Site

1

4,16

National Park

8

1068,75

Natural Park

38

175,69

Wetlands

11

999,49

Natural Life Development Area

3

327,24

Nature Conservation Area

4

19,40

Special Environmental Protection Zone

1

1491,2

Figure 40. Nature Conservation Sites in Turkey (2016) (ArcGIS, 2016).
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As it can be seen in Figure 40, study area contains a large number of protected areas.in 2021. There
are 38 Natural Parks with a total area of 1068,75 km2 and about 1000 km2 wetlands. There is one
Ramsar Site with a total area of 4,16 km2

8. Additional data required for CEO 2022
1.The main glaciers of Turkey part of ecoregion: a total area, water resource reserve of glaciers.
The main glacier of Turkey part of ecoregion is Mount Agri Glacier .Mount Agri were digitized for 1990,
1994, 2000 and 2016: in 26 years considered the glacier shows a retreat of 2.99 km2, − 29% of the
initial value, showing a reduction rate dramatically higher than the main glacierized mountain ranges of
the world(Azzoni 2020)
Recently, Oguz Simsek, an associate professor at the Department of Geography in Igdir University,
told Anadolu Agency that
“Agri Mount glacier with an area of 10.2 square kilometers (4 square miles) on the summit of the
mountain extends from the south to Okuz (ox) Stream in Dogubayazit district of Agri province, and
from the north to the Cehennem (Hell) Valley in the Aralik district of Igdir province.”(Bülent Mavzer
2021). Simsek noted the glacial meltdowns occurring especially in Okuz Stream on the south-facing
side of Mt. Agri are clearly visible.

Figure 1. Multi-temporal glacier change for three dates over 36 years for Mt Ağrı, elevation 5137 m,
the largest glacier in Turkey. The background image is a 2000 Landsat TM image using bands three,
two, and one as red-green-blue colors with one arc second ASTER digital elevation data incorporated
into the image as contours. The majority of the glacier recession from 1977 to 2013 occurred at lower
elevations with western, southern, and eastern aspects. MSS data were used for 1977, ETM+ data
were used for 2000, and ASTER data were used for 2013.(Yavaşlı 2015).
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Another expert, studies on glaciers in Turkey ,Dr Yavaşlı independently determined the Mt. Ağrı glacier
had a surface area of 8.9 km2 using MSS data from 1977. (Yavaşlı 2015).In his study he stressed that
additional TM and ETM+ data found the Mt. Ağrı glacier area in 2004 had decreased further to 6.3 km2
, decreased in 2006 to 6.0 km2 , further decreased in 2007 to 5.6 km2 , and continued its decrease to
5.3 km2 in 2012–2013 as measured by ASTER data.
There is a strong aspect and elevation component to the 1977 to 2013 glacier loss on Mt. Ağrı, with
minimal loss occurring on the northern aspects of the glacier and maximum loss taking place on the
southern, western, and eastern glacier aspects, all at lower elevations. In addition, from 1977 to 2013
significant fragmentation occurred at lower glacier elevations, with many glacier areas becoming isolated
from the contiguous body of the glacier on the southern and southeastern aspects of Mt. Ağrı (Fig. 1).
Water resources reserve of glaciers data is not available. This glacier doesn’t feed main water
resources in the region.
Sources :
Azzoni, R.S., Sarıkaya, M.A. & Fugazza, D. Turkish glacier inventory and classification from highresolution satellite data. Med. Geosc. Rev. 2, 153–162 (2020). https://doi.org/10.1007/s42990-02000029-2
Bülent Mavzer 2021 Glaciers on Turkey's highest mountain melting due to climate change 24 August
2021
https://www.aa.com.tr/en/environment/glaciers-on-turkeys-highest-mountain-melting-due-toclimate-change/2344586
Yavaşlı, D.D., et al., Change in the glacier extent in Turkey during the Landsat Era, Remote Sensing of
Environment (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2015.03.002
https://geog.umd.edu/sites/geog.umd.edu/files/pubs/Change%20in%20the%20glacier%20extent%20in
%20Turkey%20during%20the%20Landsat%20Era.pdf

2.Lakes in this region
In Turkey part of the Caucasus Ecoregion have 35 large lakes with 198 km2 of total lake surface area
3.Underground water bodies
Groundwater Resources of Caucasus Ecoregion
Total, per Spring flowa
Country
Area,
year
mln.m3/year
2
3
km
mln.m
Armenia
24035 4,017.0
1,594.1
Azerbaijan
Georgia
Iran
Russia
Turkey
65835 805
km2
million m3

Drainage
flowb
mln.m3/year
1,434.2

Deep flowc
mln.m3/year
988.9

(Basin
catchment
area)
a Spring

flow is artesian groundwater discharge. These values are based on field
hydrogeological studies.
b. Drainage flow is base flow from shallow groundwater aquifers and is based on
measurements in different river sections when there has been no precipitation.
c. Deep flow is calculated from the water balance.
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SOURCE : https://water.fanack.com/turkey/turkey-surface-water-groundwater/
4.Annual balance of renewable water resources (2000/2020)
Country

Precipitation

Evaporation

Km³

Km³

Total
internal flow,

Total inflow
Km³

Km³
Armenia

11․3/16․0

9․0/11․3

0.6/0.9

2.2/4․4.8

Renewable
freshwater
resources Km³
2.9/5.7

Azerbaijan
Georgia
Iran
Russia
Turkey

45,8/49,8

22 /24

23,8 /25,83

1,8 /2,9

25,6/28,7
km3

Source : https://mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yillik-toplam-yagisverileri.aspxhttp://212.174.109.9/veridegerlendirme/yillik-toplam-yagis-verileri.aspx?m=KARS#sfB
Source : TÜRKİYE ALANSAL YAĞIŞ ANALİZİ 1971-2010

5.Total projected river flow change in Caucasus Ecoregion under the climate change
Country

Armenia
Azerbaijan
Georgia
Iran
Russia
Turkey

Baseline
4994.4

Scenarios/
Change in the flow mln.m³/%
2030
2070
4660.9/-6.7
4269.9/-14.5
11․9

25677

23230 / -9,5
(2040)

2100
3777.6/-24.4
37․8

23145/ -10

20480 /-20,2

Source : T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Proje Nihai Raporu Haziran 2016
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6.Annual water uses for the major purposes in 2020
Country

Irrigation

Industry

Armenia
Azerbaijan
Georgia
Iran
Russia
Turkey

1.067.0/49
72%

103.8/5
24%

737,3 (%18)

Water supply

Mln.m3/%
238.7/11
3%

39,6 (% 0,1)

Other
tipes of
activity

Total

766․8/35*

2.176.3/100

-

4108,9(**)

3.332 (%82)

Source : T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Proje Nihai Raporu Haziran 2016
(**) This value represents total withdrawn water .Water consumption is about half of this value
because of domestic water supply and irrigation network loss)
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RAPOR HAKKINDA
Bilim insanlarının uyarıları devam ediyor. Ülkemizin yıllar önce, 200’ü haritalarda görülebilen,
Marmara Denizi büyüklüğünde 300’e yakın irili ufaklı göle sahip olduğunu hatırlatan Türkiye
Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doç. Dr. Erol Kesici, “Bu göllerin yüzde 60’ı
kurudu, küçülüp, kirlilik nedeniyle neredeyse tümü göl olma özelliğini kaybetti” açıklamaları
yapılıyor.
DSİ Genel Müdürlüğü gölün su bütçesinin korunmasında, su bütçelerini hazırlamakta ve gölün
gelir ve giderine göre su alımlarını düzenlemekle görevli kuruluşumuzdur. Ancak buna rağmen
resmi verilere göre birçok gölümüzün bütçesi aşırı açıklar vermektedir. Yapılan açıklamalara
göre ülkemizin bir zamanlar 5. büyük tatlı su gölü olan Akşehir Gölü tamamen kurumuş, doğal
göl özelliklerini kaybetmiş, kış aylarında su birikintisi haline gelmiştir. Beyşehir gölü su
seviyesi 26 metreden 6 metreye, Eğirdir gölü 14 metreden 5 metreye düşmüştür. Ülkemizde
daha çok Batı Akdeniz- Göller Yöresi, Konya ve Tuz Gölleri havzasında irili ufaklı 15’ten fazla
doğal göl: Avlan, Seyfe Gölü Ereğli Sazlığı Kulu Gölü, Sarıgöl, Yarışlı, Kurugöl, Kırkpınar,
Acıgöl, Uyuz Gölü, Suğla, Meke, Güvenç, Sasam, Kocagöl, Karagöl, Hotamış Sazlığı ve Küçük
Göl” de su seviyeleri çok azalmıştır.
Bu Göllerin ve sulak alanların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Orman
ve Su İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı GÖLLER VE SULAK ALANLAR EYLEM PLANI
2017-2023 yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eylem planı kapsamında doğal göllerin
envanterlerinin çıkarılması, su bütçesinin ve su kalitesinin tespit edilmesi, doğal göllerin
izlenerek su kalitesinin ve miktarının iyileştirilmesi çalışmalarının yapılacağı ifade
edilmiştir.Eylem Planı kapsamında 25 havzada bulunan 303 göl ve sulak alanda tespit ve
izleme çalışmaları yapılmış ancak iyileştirme aşamasında planlanan sonuç alınamamıştır.
Göllerimiz,sulak alanlarımızla birlikte nehir havzalarımızın en önemli bölümlerinden biri olup
iyileştirmeleri de bütünleşik nehir havza yönetimi anlayışı içinde mümkün olacaktır.Bu nedenle
havza koruma ve havza yönetim planlarımızın hızla uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmamızın yapılacak olan çalışmalara katkıda bulunmasını umuyoruz
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan Ankara - 27 Eylül 2021

4

GÖLLER
Göller, evsel ve endüstriyel su temini ile rekreasyon, taşkın kontrolü, ticari balıkçılık, sulama
ve enerji üretimi gibi maksatlarla kullanılırlar. Bu kullanımlara ek olarak göllere evsel ve sanayi
atık suları da boşaltılır. Göller, oldukça büyük arazi parçalarının drenaj sularını da alırlar. Göl
ve gölü çevreleyen kara arasında sürekli bir alışveriş vardır. Yüzey ve yüzey altı akışları göle
girer ve çıkar. Bu akışlar da çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik bileşenleri, organik maddeleri,
tortu ve diğer pek çok maddeyi beraberinde sürükler. Bu akışların hızı, gölün coğrafik yapısı,
iklimsel ve mevsimsel şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Suyun göldeki bekleme
süresi, göle giren ve çıkan akımlara, buharlaşmaya, yağışlara ve göldeki su hacmine bağlı olarak
birkaç günden birkaç yıla kadar değişebilir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü, 2017).
Akarsulara göre akış kısıtlaması olan göllerdeki kirliliğin boyutları daha farklıdır. Akarsuların
partikül yükü çözünmüş yükün yaklaşık 3-5 katıdır. Akarsularla taşınan çözünmüş ve askıdaki
maddelerin miktarının önemli bir bölümü erozyon ve kimyasal çözünme neticesinde oluşur. Bu
girdilerde arazi kullanımındaki değişim ve yağmurun asitlenmesi gibi nedenlerle artış olabilir.
Göle giren kirleticilerin büyük bir kısmı akarsular, endüstriler ve drenaj yoluyla taşınmasına
karşılık atmosferle kirlilik taşınımı da küçümsenmemelidir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017).
Ülkemizin Gölleri ve Sulak Alanları
Ülkemizin tescilli sulak alanları Şekil 1 ve Tablo 1 de verilmiştir.
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Şekil 1. Tescilli sulak alanlarımız.
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Tablo 1. Tescilli sulak alanlarımız

7

8

Ülkemizin en büyük ve en derin gölü, Van Gölü’nün yükseltisi 1.646 m, alanı ise 357.269
ha’dır. İkinci büyük göl, İç Anadolu'daki Tuz Gölü'dür. Tuz Gölü'nün denizden yüksekliği 940
m; özel koruma bölgesi ile birlikte alanı 193 946 ha’dır. Türkiye'de göllerin toplandığı başlıca
dört bölge vardır:
1. Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl)
2. Güney Marmara (Sapanca, İznik, Uluabat, Kuş Gölleri)
3. Van Gölü ve çevresi
4. Tuz Gölü ve çevresi
Göllerin oluşumları dikkate alınarak yapılan araştırma neticelerine göre;
•

%57’si tektonik

•

%38’i alüvyon-set

•

%19’u karstik (9’u obruk)

•

Diğerleri ise krater, buzul ve heyelan-set oluşumlu göllerdir.

Türkiye'deki göllerin bazılarının derinliği 30 m’den fazladır, bazıları ise sadece birkaç metre
derinliktedir. Van Gölü'nün ortalama derinliği ise 150 m’den daha fazladır (Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017). Türkiye’nin oluşumlarına göre göller haritası
Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Türkiye’nin oluşumlarına göre göller haritası (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017).
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Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Harita Çiz Yardım Et Dersi
(2021) Kapsamında İncelenen ve Bu Bölümde Yer Alan Göllerin Alansal Değişim Analiz
Sonuçları ve Değişimin Nedenleri
Karataş Gölü (Burdur)1

Şekil 3. Önemli Doğa Alanı olarak Karataş Gölü ve statüsü (Doğa Derneği, 2006).

1
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Şekil 4. Karataş Gölü (Kaynak: Ali Eren Dalkılıç, 2016;
http://alierendalkilic.blogspot.com/2016/).
Burdur ilinin Karamanlı ilçesi sınırlarında yer alan Karataş Gölü, Tefenni-Burdur karayolunun
güney-doğusunda Karamanlı ilçe merkezine 12 km, Burdur’a ise yaklaşık 45 km mesafededir
(Çetin, 2009). Uluslararası kıstaslara göre B sınıfı sulak alan niteliğindeki Karataş Gölü
ornitolojik olarak da değer taşımakta olup, özellikle kış mevsiminde flamingo, su bıldırcını,
karameke, karabatak, dikkuyruk, yabankazı, yeşilbaş ördek, boz ördek, angıt, toy gibi kuş
türlerine barınak görevi görmektedir (TÇV, 1998; Çetin, 2009).
Göl çevresinde; 61 su kuşu, 48 ötücü, 12 gündüz ve bir gece yırtıcı kuş türü tespit edilmiştir.
Gölde 4 balık, 2 amfibi, 9 sürüngen olmak üzere 15 tür tespit edilmiştir. Göl ve çevresinde
bulunan balık, amfibi ve sürüngen türleri şunlardır; sazan, havuz balığı, kızılkanat, sudak, gece
kurbağası, ova kurbağası, çizgili kaplumbağa, tosbağa, dikenli keler, toros kertenkelesi, tarla
kertenkelesi, karayılan, hazer yılanı, yarı sucul yılan, su yılanı (Karamanlı Kaymakamlığı,
2019).
Özellikle batı kısmında yoğun sazlıkların bulunduğu sulak alan, güney kısmında yapılan
seddelerle kısmen bir baraj gölüne dönüştürülmüştür. Seddelerin güneyindeki kısım
kurutularak tarım alanına dönüştürülmüştür. Alanın kuzeybatısını kuşatan dağlardan beslenen
göl, suyunu Burdur Gölü’nü besleyen ana kaynaklardan biri olan Eren Çayı’na (Bozçay)
boşaltır. Karataş bir tatlı su gölü olup sazlık alanlar ile sulu ve kuru tarım alanları ile kaplıdır.
Sulu tarım alanları gölün batı kısmında yoğunlaşır.
Alan, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan Anacyclus latealatus adlı bitki türüne ev
sahipliği yapmaktadır. Ayrıca nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan dikkuyruk (Oxyura
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leucocephala) için önemli bir kışlama alanıdır. Karataş Gölü, flamingo (Phoenicopterus
roseus), angıt (Tadorna ferruginea) ve mahmuzlu kızkuşu (Vanellus spinosus) türleri için de
önemli bir alandır. Göl, tüm bunların dışında ülkemize endemik ve dar yayılışlı iki ayrı içsu
balığını da barındırmaktadır. Bunlardan Pseudophoxinus fahirae‘nin nesli dünya ölçeğinde
tehlike altındadır (Doğa Deneği, 2006).

Şekil 5. Harita Çiz Yardım Et 2021 yılı bahar dönemi öğrencileri tarafından farklı tarihler için
(1985 –mavi, 1990 – koyu mavi ve 1995 – açık mavi) sayısallaştırılan göl su alanı.
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Şekil 6. Karataş Gölü’nün 1984-2021 yılları arasındaki 37 yıllık değişimi (Kaynak: Akdeniz
Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Harita Çiz Yardım Et dersi, 2021).
Şekil 6’da yer alan grafik, Karataş Gölü’nün pek çok faktöre bağlı olarak su alanı değişimi
yaşadığını göstermektedir. Göl, yağışların çok olduğu dönemlerde su alanını genişletse de
yağışın olmadığı yıllarda artan sıcaklıklar ile birlikte kurumaya başlamıştır. Bu durum gölün
geleceğini belirsiz hale getirmektedir. Düzensiz yağışlara hassas olan göl, mevsimsel kuraklığın
yerini iklim değişikliği nedeni ile kalıcı kuraklığa bırakacağı dönemlere doğru ekosistem
hizmetlerini de kaybedebilecektir.
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Tablo 2. Karataş Gölü’nde yer alan kırmızı liste türleri (Doğa Derneği, 2006).

Karataş Gölü ve çevresinde insan faaliyetleri tarım ve balıkçılıktır (Doğa Derneği, 2006).

Kaynak: (Çetin, 2009).
Karataş Gölü çevresindeki tehditlerin başında su rejimine yapılan müdahaleler gelir. Göl
çevresine yapılan seddeler ile Karataş Gölü bir baraj gölüne dönüştürülmüş ve doğal yapısını
kaybetmiştir. Ayrıca alanın kuzeyinde bulunan Bademli Barajı’nın göldeki su rejimini nasıl
etkilediği bilinmemektedir. Bozçay’ın sularının Karamanlı Barajı’nda tutulması, gölün ancak
yarısının dolabilmesine ve göl alanının yaklaşık 600 hektara düşmesine neden olmuştur. Buna
artan sıcaklık ve kuraklık riski eklendiğinde gölün tamamen yağışlara hassas bir yapıya
kavuşacağı görülmektedir. Alandaki bir diğer tehdit tarımdan dönen suların neden olduğu
kirliliktir (Doğa Derneği, 2006).
Yörede hatırı sayılır derecede yaz kuraklığının varlığıyla birlikte, ekonominin tarımhayvancılık temelli olması, Karataş Gölü’nün sularının kullanımını zorunlu kılmıştır. Bunların
dışında göl çevresinde tarımsal sulamada kullanılan çok sayıda sondaj kuyusunun varlığından
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söz edilebilir. Bunlardan bazılarının DSİ tarafından açılmış kuyular olduğu varsayarsak bunlar
dışında açılan kuyuların direk göle olmasa da gölün beslenmesinde yeraltı sularının önemli bir
yer teşkil ettiğini söyleyebiliriz ve bu noktada kuyuların varlığı dikkat çekicidir (Çetin, 2009).
Bu raporda Harita Çiz Yardım Et dersi boyunca Karataş Gölü’nün alansal değişimine neden
olan tüm sorunlar kök nedenler halinde Şekil 7’de verilmektedir.

Şekil 7. Karataş Gölü’nün alansal değişimine neden olan sorunların kök nedenleri.
Doğa Derneği tarafından 2006 yılında hazırlığı tamamlanan “Türkiye’nin Önemli Doğal
Alanları” kitabında Karataş Gölü’ne yönelik koruma çalışmaları kapsamında
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“Karataş Gölü’nde kış aylarında kuş gözlem toplulukları tarafından düzenli olarak kış ortası
su kuşu sayımları gerçekleştirilmekte ve alanın kış aylarındaki su kuşu barındırma kapasitesi
düzeli olarak ölçülmektedir. Ancak alanın korunmasına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.”
ifadesi yer almaktadır. Bu durum ise su alanı giderek küçülen ve B sınıfı sulan alan niteliğindeki
bu gölün korunması için gerekli önlemlerin halen alınmadığını göstermektedir.

Şekil 8. Karataş Gölü (Kaynak: TRT Haber, 2021; https://www.trthaber.com/fotogaleri/karatas-golu-tamamen-kurudu/38608/sayfa-6.html)
Karataş Gölü, yarı kurak bir bölgede yer almasının yanı sıra, özellikle kullanıma yönelik
yetersiz planlama ve yanlış yöntemlerden kaynaklanan, başta kuruma olmak üzere birçok
sorunla karşı karşıyadır. Çetin (2009) tarafından “kısa zamanda gerekli tedbirler alınmazsa gölü
kaybetmek bile söz konusu olabilir” tespiti maalesef bugün kendini kanıtlamaktadır.
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Burdur Gölü (Burdur)2

Şekil 9. Önemli Doğa Alanı olarak Burdur Gölü ve statüsü (Doğa Derneği, 2006).

2
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Şekil 10. Burdur Gölü (Kaynak: Hürriyet, 2021; https://www.hurriyet.com.tr/gundem/burdurgolundeki-tuzluluk-orani-2040ta-deniz-suyunun-tuzluluk-oranina-ulasacak-41736887).
Burdur Gölü Söğüt Dağı ile Sulu dere Yayla dağ kütleleri arasında kuzeydoğu-güneybatı
doğrultusunda uzanan oluk şeklindeki tektonik çöküntünün sularla dolması ile oluşmuştur.
Gölün batı kesimi boyunca uzanan fay hattı nedeniyle bu kısımda kıyı çizgisi çok dardır. Bu
dar bölgelerde göl birden derinleşir. Gölün güney ve kuzeyinde ise alüvyonların birikmesi ile
sazlarla kaplı ve delta oluşumu başlamıştır. Kapalı bir havzada yer alan gölün akıntısı yoktur
ve gölün suları buharlaşma ile transfer olmaktadır (Doğa Derneği, 2006). Göl suyu oldukça
tuzlu ve arsenikli (Doğa Derneği, 2006) olup ülkemizin en derin göllerinden birisidir. Derinlik
bazı bölgelerde 100 metreyi bulur. Göl su seviyesinin son yıllardaki aşırı düşüşüne gölü
besleyen dere ve çaylar üzerinde yapılan barajlar ve son yıllardaki bölgede yaşanan aşırı
kuraklığın neden olduğu sanılmaktadır. Göl üzerinde yapılan araştırmalara göre besin
maddeleri yönünden çok zengin olmadığı belirtilmektedir. Buna karşılık gölün yüze yakın kuş
türüne ve yaklaşık olarak 300 bine yakın su kuşuna ve özellikle Dünyada nesli tükenmekte olan
"dikkuyruk" ördeklerinin %70'ine ev sahipliği yapmaktadır. Endemik kuş türlerinin barınma
alanı olan Burdur Gölü uluslararası öneme sahip bir sulak alandır. 85 kuş türü yaşar (Burdur İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021).
Burdur Gölü kuşlar için hem üreme hem de kışlama döneminde son derece önemli bir sulak
alandır. Gölde üreyen kuş türleri arasında nesli küresel ölçekte tehlike altında olan dikkuyruk
(Oxyura leucocephala) bulunmaktadır. Göl yakın geçmişe kadar dikkuyruğun dünya nüfusunun
yüzde 70’inin kışladığı bir alan durumundayken son yıllarda türün sayısı oldukça düşmüştür.
Çamurcun (Anas crecca), fiyu (Anas penelope), elmabaş patka (Aythya ferina), küçük kuğu
(Cygnus columbianus), sakarmeke (Fulica atra), macarördeği (Netta rufina) ve kara boyunlu
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batağan (Podiceps nigricolis) türleri kış mevsimini alanda geçiriyorken, kır incirkuşu (Anthus
campestris), kocagöz (Burchinus oedicnemus), kızıl şahin (Buteo rufinus), leylek (Cicconia
cicconia), ak pelikan (Pelecanus onocrotalus), flamingo (Phoenicopterus roseus), kaşıkçı
(Platalea leucorodia), ve mahmuzlu kızkuşu (Vanellus spinosus) da alanda üreyen kuş
türlerindendir. Burdur Gölü ve gölü besleyen akarsular, ayrıca, içsu balıkları açısından
zengindir. Bölgeye endemik Burdur dişlisazancığı Aphanius anatoliae sureyanus, Cobitis
(Bicanestrinia) turcica, Cobitis turcica ve Pseudophoxinus meandri içsu balık türleri bulunur.
Nesli bölgesel ölçekte tehlike altına bulunan karagözlü mavi kelebek (Glaucopsyche alexis)
alandaki diğer önemli türlerdendir (Eken vd., 2006).
Burdur Gölü, göl aynasında yüksek yapılı su bitkileri yok denecek kadar azdır, gölün
çevresindeki nemli alanlarda, tuzcul su bitkileri yer almaktadır. Burdur Gölü’nün yakınındaki
Soğanlı Sazlığı, göl çevresindeki dere ve çaylarda tatlı su bitkileri ve tuzcul su bitkileri
bulunmaktadır (T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2013).

Göl, yağışlar, mevsimlik ve sürekli akarsular ile beslenmektedir. Eren Çayı (Bozçay), Kravgaz,
Kuma, Çerçin ve Lengüme dereleri ve Büğdüz Çayı, gölü besleyen akarsular olup bu
akarsuların debileri düşüktür ve yazın kurumaktadırlar. Su seviyesi yağışlara göre değişiklik
göstermektedir. Göl çevresinin büyük bir kısmını göl yüzeyi, bozkırlar, meşe toplulukları,
sazlık alanlar, tuzlu bataklıklar ve tarım alanları oluşturur. Burdur Gölü ve çevresinde ağırlıklı
olarak tarım yapılmaktadır. Buğday ve arpa başlıca tarım ürünleridir. Ayrıca şeker pancarı, gül
ve anason yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Meyvecilik bir diğer tarımsal aktivitedir (Doğa
Derneği, 2006).
Burdur Gölü ve çevresinde hayvancılık da giderek artmıştır. Mesela 2007 yılında 128 bin
civarında olan büyükbaş hayvan sayısı 2017 yılında 211 bin’e yükselmiştir. Verilerden yola
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çıkarak, hayvancılık sektöründe yıllara büyük ölçüde artış gözlemlenmiştir. Hayvan
atıklarından kaynaklanan kirliliğin, hayvancılık faaliyetleriyle birlikte artış gösterdiği de gayet
açık bir şekilde gözlemlenmektedir (Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
2020).
Burdur ve Batı Akdeniz Havzalarında Yeraltı Sularının Miktar ve Kalite Özelliklerinin Ortaya
Konması ve Değerlendirilmesi Projesi kapsamında, Burdur Havzası’nda 27 adet yeraltı suyu
kütlesi belirlenmiştir. Yeraltı suyunun miktar üzerindeki baskıları derecelendirmek amacıyla,
yeraltı suyu kütlesindeki toplam çekim miktarı ile kütlenin toplam beslenim miktarı
karşılaştırılmaktadır. Proje kapsamında Burdur Havzası için emniyetli verim değeri %80 olarak
kabul edilmiştir. Dolayısıyla, yeraltı sularının miktar bakımından durumu belirlenirken de etki
analizlerinin yeterli olamaması nedeniyle her bir yeraltı suyu kütlesindeki çekim ve beslenim
miktarlarının oranının %80’i geçip geçmediği kontrol edilmiştir. Kütle bazında hesaplanan bu
oranların %80’den fazla olduğu kütleler miktar bakımından “zayıf durumda” olarak
tanımlanırken; bu oranın %80 ve daha az olduğu kütleler ise miktar bakımından “iyi durumda”
olarak tanımlanmıştır. Sonuç olarak, havzada toplam yeraltı suyu çekim değeri 422,75 hm3/yıl;
toplam beslenim değeri ise 46,14 hm3/yıl olarak tespit edilmiştir. Yeraltı suyu kütlesindeki
çekim ve beslenim miktarlarının oranı karşılaştırıldığında 5 kütle “miktar bakımından iyi
durumda” iken, 22 kütle ise “miktar bakımından zayıf durumda” olarak tanımlanmıştır (Tarım
ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2020).

Gölün 1960-2003 yılları arasında göl seviyesi ölçümleri DSİ 18. Bölge Müdürlüğü tarafından
yapılmıştır. Ölçüm süresince en yüksek göl seviyesi ortalama 857.12 m ile 1970 yılında
gerçekleşmiştir. Göl alanında 1990 yılından itibaren 1996 yılına kadar oldukça hızlı bir
azalmanın olduğu gözlenmiştir. 1988 yılında başlayan kurak dönemin 1995 yılına kadar devam
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ettiği gözlenmektedir. Bu değerlendirmelere göre, göl alanında 1990 yılından itibaren
gerçekleşen bu çarpıcı azalmanın, bölgede 1988 yılında başlayan kurak dönem ve buharlaşma
miktarındaki artış ile doğrudan ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 1995 yılından itibaren Burdur
Gölü Havzası’nda yağışlı döneme geçilmesiyle göl alanı ve seviyesindeki azalma trendi
yavaşlamasına rağmen, 1994 yılından itibaren gölü besleyen hemen hemen bütün dereler
üzerine baraj ve göletlerin yapılmasıyla birlikte göl seviyesindeki azalma ölçüm yılları boyunca
devam etmiştir (Şekil 12) (Kesici vd., 2010).

Şekil 11. Burdur Havzası Korunan Alanlar Haritası (Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi
Genel Müdürlüğü, 2020)
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Şekil 12. Burdur Gölü’nün 1984-2021 yılları arasındaki 37 yıllık değişimi (Kaynak: Akdeniz
Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Harita Çiz Yardım Et dersi, 2021).

Şekil 13. Harita Çiz Yardım Et 2021 yılı bahar dönemi öğrencileri tarafından farklı tarihler
için (1986 – koyu mavi ve 2011 – açık mavi) sayısallaştırılan göl su alanı.
Bu raporda, ayrıca, Harita Çiz Yardım Et dersi boyunca Burdur Gölü’nün alansal değişimine
neden olan tüm sorunlar kök nedenler halinde Şekil 14’te verilmektedir.
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Şekil 14. Burdur Gölü’nün alansal değişimine neden olan sorunların kök nedenleri.
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Burdur Gölü geleceği bakımından da belirsizliklere sahiptir. Burdur Havzası Kuraklık Yönetim
Planında yer alan projeksiyon sonuçlarına göre, toplam yağışların referans döneme (1971-2000)
göre azalma eğiliminde olduğu görülmekte olup, havzanın gelecek dönemlerde referans
döneme göre %10-%25 oranında daha az yağış alacağı periyotlar öngörülmektedir (SYGM,
2018).
Geçmişte Burdur Gölü’nün kurtarılmasına yönelik bazı koruma eylemleri göze çarpmaktadır.
Burdur Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Burdur Dikkuyruk Şenliği bunlardan biridir.
Bunun yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Sulakalanlar Şubesi tarafından yerel
yönetimler ile birlikte Burdur Gölü Yönetim Planlaması çalışmaları da bu eylemler arasında
yer almaktadır (Doğa Derneği, 2006). Günümüzde ise bu eylemlerin devamlılığının olup
olmadığı ve yenilikçi eylemlerin varlığı kesinlikle ortaya konmalıdır.
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Akşehir Gölü (Konya) ve Eber Gölü (Afyonkarahisar)3

Şekil 15. Önemli Doğa Alanı olarak Akşehir ve Eber Gölü ve statüleri (Doğa Derneği, 2006).

3
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Akşehir Gölü

Şekil 16. Akşehir Gölü (Kaynak: Türkiye’nin Sulak Alanları, 2016;
http://www.turkiyesulakalanlari.com/portfolio/aksehir-golu-konya-eber-golu-afyon/).
Türkiye’nin beşinci büyük gölü, olan Akşehir Gölü, İç Anadolu Bölgesinde Konya ve
Afyonkarahisar illeri arasında, Akarçay kapalı havzasının güney-doğu ucunda, tektonik
oluşumlar sonucu ortaya çıkan, halen aktif olan Sultan Dağları fay hattı üzerinde yer almaktadır.
Akarçay havzasının batısındaki Sincanlı (Sinanpaşa) ovası 1115 m kotta, Akşehir Gölü Havzası
ortalama 958 m kotta yer almaktadır. Dolayısıyla havzadaki her türlü yağış ve yer altından yer
üstüne çıkan sular, doğal akım ile Akşehir Gölünde toplanması gerekmektedir. Göl, doğal
yağışlar, genellikle yaz aylarında kuruyan dere ve çaylar ve Akarçay nehrinin Eber Gölü’ne
akan fazla suları ile beslenmektedir (Çatal ve Dengiz, 2015).
Eber Gölü’nü de içine alan sulak alan içinde bulunan Akşehir Gölü, tektonik bir çöküntü içinde
yer alır. Akşehir Gölü’nün suları batı ve güneyde göle buradan giriş yapan kanal ve dereler
nedeni ile tatlı su özelliği gösterirken gölün ortası ve kuzeyinde suyun tuzluluk oranı yüksektir.
Gölün çevresindeki alanda tatlı ve yarı tuzlu göller, bataklıklar, sazlık alanlar, mevsimsel sulak
çayırlar, tarım alanları, meyve bahçeleri ve ova-bozkırlar bulunmaktadır. Thermopsis turcica
adlı bitkinin dünyada bilinen tek yaşam alanı yine bu bölgededir. Çok sayıda kuş türü için
önemli bir üreme alanı olan Akşehir Gölü ve çevresi kış aylarında yüksek sayıda sakarca kazına
ev sahipliği yapmaktadır. Ak pelikanlar ve çeltikçiler de göç dönemlerinde bu alanda yüksek
nüfus ile konaklarlar. Akşehir ve ayrıca Eber Gölü’nün yer aldığı bu alan Alburnus nasreddini
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ve Leuciscus anatolicus adlı iç su balıkları üreme alanı sağlamaktadır. Bu türler içinde A.
nasreddini dünyada yalnızca bu bölgede yaşamaktadır. Bu türlerin dışında Sivriburunlu
bataklıkfaresinin dar yayılışlı popülasyonunu barındıran bölge kelebek ve kızbölcekleri
açısından da oldukça önemlidir (Doğa Derneği, 2006).
Akşehir Gölü pek çok açıdan büyük sorunlar ile karşı karşıyadır. Çatal ve Dengiz (2015)’in
yılında yaptıkları çalışmada ifade ettikleri tespitler oldukça çarpıcıdır:
“Yağışların azalması, buharlaşma, gölü besleyen su kaynaklarının baraj ve gölet yapılmak
suretiyle kesilmesi, tarımsal sulamanın bilinçsizce artması, kaçak ve kontrolsüzce açılan yer
altı su kuyularının açılması, fabrika ve organize sanayi bölgeleri kurulması, termal oteller,
nüfus artışı ve dolayısıyla evsel su tüketiminin artması nedeniyle göl seviyesi sürekli olarak
azalmış ve yok olmuştur. Yapılan analizlerde, iklim değişikliği (yağış miktarı), nüfus artışı,
tektonik hareketler, erozyon, bitki örtüsü gibi hususlardaki değişimlerin göl alanının
değişiminde fazla etkili olmadığı tespit edilmiştir. Baraj, gölet yapımı ve tarımsal sulama için
yer altı sularının kontrolsüz kullanımı, gölün yok oluş sürecinde en büyük etken olmuştur. Bu
durumun tahmini % 90-95 etkisi olduğu söylenebilir. Mevcut 5 adet baraj, 20 adet sulama
göletine ilave olarak 41 adet daha sulama göleti inşa edilmesi, yani debisi ne olursa olsun tüm
dere ve çayların sularının tutulup akarların kesilmesi Akşehir Gölünün çöl şeklinde devam
edeceğini ortaya çıkarmaktadır. Göl alanının yıkanmış, tuzlu ve verimsiz toprağı tarım arazisi
veya mera olarak da kullanılamayacağı için uydu görüntülerinde gri (kirli) renkte yer almaya,
çöl halinde görünümüne devam edecektir.”
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Şekil 17. Akşehir Gölü’nün 1984-2021 yılları arasındaki 37 yıllık değişimi (Kaynak: Akdeniz
Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Harita Çiz Yardım Et dersi, 2021).

Şekil 18. Harita Çiz Yardım Et 2021 yılı bahar dönemi öğrencileri tarafından farklı tarihler
için (1984 – koyu mavi ve 2019 – açık mavi) sayısallaştırılan göl su alanı.
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Gölün yüzey alanı, Şekil 17 ve Şekil 18’de görüldüğü üzere zaman içinde azalmış ve eski
durumuna kavuşamamıştır. Bölge hemen hemen her yıl yağış alsa bile (Çatal ve Dengiz, 2015)
bu azalmanın tersine dönmemesinin sebebi büyük ölçüde insan faaliyetlerinden
kaynaklanmaktadır. Bu raporda, Harita Çiz Yardım Et dersi boyunca Akşehir Gölü’nün alansal
değişimine neden olan tüm sorunlar kök nedenler halinde Şekil 19’da verilmektedir.

Şekil 19. Akşehir Gölü’nün alansal değişimine neden olan sorunların kök nedenleri.

Akarçay havzasının 40 yıllık süreç içerisinde %30 nüfus artış oranı, doğrudan ve dolaylı olarak
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göl üzerinde önemli olumsuz etkileri olduğu belirlenmiştir. Özellikle gölü besleyen yer altı ve
yer üstü su kaynakları, içme suyu, termal otel işletmeciliği, sanayi için kullanılmakta olmasının
yanı sıra yoğun tarımsal sulama amaçlı yapılan baraj, sulama göleti ve binlerle ifade edilen
sulama kuyusu göletin beslenmesini büyük ölçüde engellemiştir (Çatal ve Dengiz, 2015).
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Eber Gölü

Eber Gölü, Afyonkarahisar'ın Eber Kasabasının sınırlarında bulunan göl Türkiye'nin 12. büyük
gölü olup 13.016 ha’lık alana yayılmıştır. Eber Gölü, Akarçay ve Sultandağları’ndan gelen
kaynak suları ile beslenmektedir. Gölün hem kıyıları hem de iç kesimi büyük oranda sazlık ve
kamışlarla kaplıdır. İç kesimdeki sazlık ve kamışlar göl içinde adalar oluşturmuştur. Eber
Gölünü besleyen en önemli yüzey suyu Akarçay’dır. Bunun dışında güneydeki
Sultandağlarından beslenen Çay Deresi, Cevizli Dere, Eber Deresi, Deresinek, Dort dereleri de
gölü besleyen derelerdir. Eber Gölü’nün kuzeyden herhangi bir beslenmesi yoktur. Doğuda ise
Akşehir Gölü ile bağlantısını sağlayan doğal bir kanal bulunmaktadır. Bu kanal, 1990 yılında
yapılan bir regülatörle kontrol altına alınmış ve bu tarihten sonra Eber Gölü’nden Akşehir
Gölü’ne bir akış olmamıştır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü,
2017).
Havza su kalitesi açısından genel olarak değerlendirildiğinde, kirli ya da çok kirlenmiş özellik
gösterdiği söylenebilir. Özellikle Akarçay’ın taşıdığı kirlilikler nedeniyle su kalitesi çok
kirlenmiş su olarak değerlendirilmektedir. Bir çanak havza olan Afyonkarahisar-Akarçay
havzasının mansabını oluşturan Eber ve Akşehir gölleri su kalitesi açısından içme ve
kullanmaya uygun bulunmamaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü, 2017).
Eber Gölü, su yılanı, tatlı su balıkları, su kuşları, su kaplumbağaları ve diğer yabani hayvanların
geniş nüfusunu korumak için, Konya Kültür ve Tabiat Varlıkların Koruma Kurulunun 22
Haziran 1992 gün ve 1359 sayılı kararıyla "1. Derece Tabiat Sit Alanı" ilân edilmiştir (Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017).
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Tablo 3. Akşehir ve Eber Gölleri alanı içinde bulunan kırmızı liste türleri (Doğa Derneği, 2006).
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Şekil 18. Solda: Akşehir ve Eber Gölleri önemli doğa alanı topografya haritası. Sağda:
Akşehir ve Eber Gölleri önemli doğa alanı bitki örtüsü haritası (Doğa Derneği, 2006).
Eber Gölü, bir zamanlar kuş cenneti görünümünde ve yüzeyinde su çiçekleriyle bezenmiş bir
bahçe iken, bugün yanına yaklaşılmayacak kadar kirletilmiştir. Eber Gölü’nü tehdit eden en
büyük unsurlar, Afyonkarahisar şehrinin atıkları, Şeker ve Alkoloid Fabrikalarının atıklarıdır.
Diğer bir tehdit unsuru da atıkların Eber Gölü’nde biriktikten sonra gölün arıtma vazifesi
görmesi ve bu nedenle de süzülen temiz suyun Akşehir Gölü’ne akıtılmasıdır. Gölün derinliği
bugün 1.70 m'ye kadar düşmüştür. Önlem alınmadığı takdirde daha da düşeceği bir gerçektir.
Gölde ekonomik değeri en yüksek olan kamış üretimi yapılmakta ve sazan, turna ve aynalı
sazan balığı bulunmaktadır. Ayrıca gölün av turizmi içermesi sebebiyle de il dışından birçok
kişinin göl kıyısına av evleri yapmasına yol açmıştır (Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, 2021).

Şekil 20. Eber Gölü’nün 1984-2021 yılları arasındaki 37 yıllık değişimi (Kaynak: Akdeniz
Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Harita Çiz Yardım Et dersi, 2021).
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Gölün su yüzey alanında bazı yıllar hariç büyük değişiklikler olmamıştır (Şekil 20). Buradaki
en büyük problem Eber Gölü’nün adeta çürütülmesidir. Kapalı Akarçay Havzasına yüksek
miktarda evsel, tarımsal ve sanayi atıkları karışmaktadır ve bu durum gölün kimyasal bileşimini
olumsuz yönde etkilemektedir. Kirlilik yasal sınırların üzerine çıkmıştır.

Şekil 21. Harita Çiz Yardım Et 2021 yılı bahar dönemi öğrencileri tarafından farklı tarihler
için (1984 – koyu mavi ve 1985 – açık mavi) sayısallaştırılan göl su alanı.
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Suların çekildiği dönemlerde artan tuzluluk göl çevresindeki taşkın alanlarını olumsuz yönde
etkilemiş ve bitki örtüsü kuşakları tamamen değişmiştir (Doğa Derneği, 2006). Bu raporda,
Harita Çiz Yardım Et dersi boyunca Eber Gölü’nün alansal değişimine neden olan tüm sorunlar
kök nedenler halinde Şekil 22’de verilmektedir.

Şekil 22. Eber Gölü’nün alansal değişimine neden olan sorunların kök nedenleri.
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Acıgöl (Afyonkarahisar)4

Şekil 23. Önemli Doğa Alanı olarak Acı Göl ve statüsü (Doğa Derneği, 2006).

4
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Şekil 24. Acıgöl (Kaynak: Gezgince, 2021; https://gezgince.com/tr/gezinti/acigol-cardakgolu/)
Acıgöl, Maymun, Beşparmak ve Söğüt Dağları arasında yer alan sığ bir tektonik göldür. Yüzey
suyu akımları, kaynak suları ve Başmakçı tarafından gelen Koca Çay ile beslenir. Türkiye’nin
en tuzlu ikinci gölüdür. Alan, Orta Anadolu Bozkır ekosistemine ait birçok bitkinin en batı
yayılış alanını oluşturması açısından önemlidir. Göl çevresinde geniş alanlar kaplayan ve nadir
bitki türleri içeren tuzcul düzlükler, hafif tuzlu bataklık, tuzlu göl aynası, Orta Anadolu tipi ova
bozkırları ve tarım alanları bulunur (Doğa Derneği, 2006).
Acıgöl, B Sınıfı Sulak Alan olarak koruma altına alınmıştır (B sınıfı sulak alanlar “biyolojik
çeşitliliğin korunması için uluslararası öneme sahip sulak alanlar” olarak tanımlanmaktadır).
Acıgöl Türkiye’nin tek, dünyanın ise ikinci en büyük temiz ve doğal sodyum potansiyeline
sahip kapalı havzasıdır. Suyu sodalı olan gölden, sodyum sülfat ve türevleri üretilmektedir.
Gölün güney doğusunda bulunan Söğüt Dağının eteklerinden kaynayan sular, gölü besledikleri
gibi yaşam ortamları oluşturmaktadır. Yaz-kış flamingo sürülerinin yaşayabildiği özel
bölgelerden birisidir. Sazlık alanlarda ve su kaynaklarına yakın kısımlarda kurbağa ve su
kaplumbağası ile 3-4 cm büyüklüğünde balıklar yaşamaktadır. Besin zincirinin zengin olduğu
Aşağı Akpınar Köyü ve çevresine flamingo, martı, karabatak, yaban ördeği, turna, yaban kazı,
pelikan, leylek gibi göçmen kuşlar uğramaktadır. Güney doğusunda bulunan dağlarda ise yırtıcı
kuşlardan kartal, şahin, atmaca yaşamaktadır. Acıgöl, kuş popülâsyonu bakımından Anadolu’da
korunagelmiş en önemli bölgelerden biridir. Gölün kenarında kuş gözlem kulesi bulunmaktadır
(Afyonkarahisar Valiliği, 2021). Göl çevresindeki insan faaliyetlerinin başında tarım,
hayvancılık ve sazcılık gelir. Gölün batı ve kuzeyinde, sodyum sülfat havuzları ile tuz üretimi
yapan üç şirket bulunur. Göl kıyısındaki büyük sazlar, yöre halkı tarafından dam yapımında
kullanılır (Doğa Derneği, 2006).
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Tablo 4. Acıgöl alanı içinde bulunan kırmızı liste türleri (Doğa Derneği, 2006).

Acıgöl ve çevresi özellikle tuzcul bitkiler için önemli bir alandır. Bölgede ülkemize endemik
birçok bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerin arasında olan Saponaria halophila nesli küresel
ölçekte tehlike altında olan bir türdür. Bunun yanında, Acıgöl birçok kuş türü için üreme, göç
ve kış dönemlerinde önemli bir sulak alandır. Bu türlerin başında dünya ölçeğinde tehlike
altında olan ve ülkemizde doğa korumanın sembollerinden bir haline gelmiş olan toy kuşları
(Otis tarda) gelmektedir. Toylar, Acıgöl civarında üremekte ve kış aylarını da yine bu bölgede
geçirmektedirler. Alan, flamingo (Phoenicopterus roseus) için de önemli bir üreme ve göç
alanıdır. Akça cılıbıt (Charadrius alexandrinus), kılıçgaga (Recurvirosta avosetta), gülen
sumru (Sterna nilotica) ve ince gagalı martı (Larus genei) alandaki diğer önemli kuş türleridir.
Göl ülkemize endemik, iki içsu balığı türü için önemlidir. Bu türlerden Aphanius anatoliae’nin
nesli dünya ölçeğinde tehlike altındadır. Cobitis phrygica ise dünyada dar bir alanda yaşayan
hassas bir türdür (Doğa Derneği, 2006).
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Acıgöl, adında olduğu gibi acı sorunlar ile mücadele etmektedir. Alan üzerindeki en ciddi
tehdit, alanın su rejimine yapılan müdahalelerdir. Geçmişte yapılan barajlar, pompalama
faaliyetleri, tahliye kanalları gibi projelerle gölün su seviyesi büyük ölçüde düşürülmüş ve sulak
alan habitatları kuruyarak küçülmeye başlamıştır. Gölün batısında yapımı planlanan Beylerli
Barajı, 13620 ha alanın daha kurutularak tarıma açılmasını hedeflemektedir. Bu proje ile geniş
tuzcul bozkır habitatları yok olma tehdidi altındadır. Bölgedeki tuz üretim tesislerinin göle
pompaladıkları su nedeniyle sulak alanın seviyesi yapay olarak dalgalanmaktadır (Doğa
Derneği, 2006).
Göl civarında 20 familyaya ait 176 kuş türü tespit edilmiştir. Ayrıca dünyada ender bulunan
Dişli Sazancık yalnızca Acıgöl'de bulunmaktadır. Dişli sazancık, Acıgöl’e güneyden dökülen
20–25 kaynaktan yalnızca 1–2'sinde yaşamaktadır. Göle sonradan bırakılan sivrisinek balığı
dişli sazancıkların yavru ve yumurtalarını yemektedir. Alan ve besin rekabetine girmektedir.
Çevredeki evlerden kaynaklı atıklar ve fabrikaların üretim faaliyetleri, sucul yaşamı olumsuz
etkilemekte ve göl çevresindeki canlı çeşitliliği ve sayısında düşüşe yol açmaktadır. Acıgöl
Havzasında sıcaklıkta artış, yağışlarda azalma yönelimi belirlenmiştir. Gelecekte küresel iklim
değişikliğinin de etkisiyle, yarı kurak iklimin yerine kurak iklim hâkim olacağı tahmin
edilmektedir (Afyonkarahisar Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2019).
Acıgöl'deki kurumanın en büyük nedeni sodyum-sülfat çıkarılması amacıyla oluşturulan
kurutma havuzlarıdır. Bu kurutma havuzları gölden daha büyük alanı kapsamaktadır. 1970
yılından beri Acıgöl'den sodyum-sülfat çıkarılmaktadır. Acıgöl'de doğal üretimler aşamalı ön
buharlaştırma ve kışın kristallendirme şeklindedir. ''Göldeki su miktarına bağlı olarak, yazın
buharlaştırma, kışın kristalleştirmenin ölçülü yapılması gerektiği'' söylense de su seviyesi ciddi
ölçüde azalmasına rağmen üretim de aynı şekilde devam ettirilmiştir. Sodyum-sülfat, kağıt
sanayi ya da sülfat yöntemi ile selüloz üretiminde, sodyum sülfür üretiminde, cam üretiminde,
seramik yapımında, toz deterjan sanayiinde katkı maddesi olarak, tekstil sanayiinde boya
banyolarında ve boya sanayiinin boya çözeltilerinin kestirilmesi gibi endüstrinin birçok
alanında kullanılmaktadır. Acıgöl'ün kurumasının bir diğer sebebi ise gölü besleyen yüzey akış
sularının ve derelerin önüne yapılan baraj ve göletlerle havzada başta tarım olmak üzere çok
sayıda yasal ve yasal olmayan kuyu sondajlarıdır (Haberler.com, 2021).
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Şekil 25. Acıgöl’ün 1984-2021 yılları arasındaki 37 yıllık değişimi (Kaynak: Akdeniz
Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Harita Çiz Yardım Et dersi, 2021).
Şekil 25’ten de görüldüğü üzere Acıgöl, bazı yıllar artan yağışlar ile su alanının artması
haricinde azalma eğilimi göstermiştir (Şekil 26).
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Şekil 26. Harita Çiz Yardım Et 2021 yılı bahar dönemi öğrencileri tarafından farklı tarihler
için (1984 – koyu mavi ve 2017 – açık mavi) sayısallaştırılan Acıgöl’e ait göl su alanı.

Tüm bu bahsedilenlerin ışığında Harita Çiz Yardım Et dersi boyunca Acıgöl’ün alansal
değişimine neden olan tüm sorunlar kök nedenler halinde Şekil 27’de verilmektedir.
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Şekil 27. Acıgöl’ün alansal değişimine neden olan sorunların kök nedenleri.
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Seyfe Gölü (Kırşehir)5

Şekil 28. Önemli Doğa Alanı olarak Seyfe Gölü ve statüsü (Doğa Derneği, 2006).

5
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Kaynak: Doğa Derneği 2020; https://twitter.com/dogadernegi/status/1337677655689277442
Seyfe gölü, Kırşehir’in kuzeydoğusunda bulunan bir tuz gölüdür. Bölge sulak ve ara ara
sazlıklardan oluşan bataklık alanlarından oluşmaktadır. Tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir
arada bulunduran ender ve eşsiz ekosisteme sahip bir göldür. Göl doğusunda sazlıklardan
oluşmuş adacıklar vardır. Bu adacıklar bölgedeki kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır.
Bölgede 1999 yılında 205 kuş türü gözlenmiştir. Göller kuş çeşitliliği için beslenme, üreme ve
konaklama alanı olarak kullanılan sulak alanlardır. Değişen mevsim koşullarına göre göle gelen
kuş çeşitliliği değişmektedir. Sonbaharda ördekler için konaklama alanı olur. Seyfe gölünde
bulunan başlıca kuş türleri; çamurcunlar, suna, angıt, sakarmeke, pelikanlar, balıkçıllar,
yağmurcunlar, kazlar, kılıç gagalar, martılar, bababanlar ve sumrulardır (Doğaner, 2010).
Seyfe gölü, topoğrafik konumu nedeni ile yağışlara ve mevsimlere bağlı olarak büyük
değişiklik göstermektedir. Kış ve ilkbahar aylarında göl su miktarı artarken yazın yağışın
azalması ve sıcaklık nedeni göl su miktarı 60-70 cm kadar düşmektedir. Göl çevresinde Seyfe,
Gümüşkümbet, Yazıkınık, Budak, Kızıldağ ve Eskidoğanlı olmak üzere toplam altı köy
bulunmaktadır. Ramsar sınırları içerisindeki alanın tamamı devlet mülkiyetindedir (Türkiye
Sulak Alanları, 2016).
Seyfe Gölü çevresinde ağırlıklı olarak kuru tarım ve az da olsa sulu tarım yapılmaktadır.
Buğday, şeker pancarı, nohut fasulye , yulaf ve ayçiçeği başlıca yapılan bakla tarımı ürünleridir.
Az miktarda meyve ve bağ tarımı yapılmadır. Bölgede mera küçük baş hayvancılığı işletme
şeklinde faaliyet vermektedir. Doğa turizmi de yapılmaktadır. Ayrıca göl çevresine yakın
yaşam alanlarında içme suyu temin edilebilecek bir göl olarak kullanılmaktadır. Seyfe Gölü
1989 yılında alanın 23,585 km2’lik kesimi I. derece doğal sit alanı ilan edilmiştir, 1990 yılında
Tabiatı Koruma Alanı Statüsü’ne ve 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi (Sukuşları Yaşama
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Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması) listesine dâhil edilmiştir.
Uluslararası Su Kuşları Bürosu (IWRE) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre Seyfe gölü 1.
Sınıf kuş barındıran sulak alandır. Lakin bu koruma doğal kaynağın sömürülmesine engel
olmamıştır. Alanda ortalama 10 m büyüklüğünde yaklaşık 1000 civarında açılmış sulama
kanalları ve kaçak açılan kuyu miktarı artması bölge için tehdit oluşturmaktadır. Alanı besleyen
tatlı su kaynağının yönünün değiştirilmesi, göle gelen su miktarını yeteştirsizleştirmiştir. Yeraltı
sularının fazla kullanımı, tarımsal olarak fazla su tüketen bitkilerin yetiştirilmesi alana çok
büyük zararlar vermiştir. Seyfe Gölü ve havzası evsel, tarımsal ve hayvancılık, avcılık
faaliyetlerinden kaynaklanan çeşitli çevresel etkenlerin baskısı altında bulunmaktadır.
Değinilen çevresel etkenlerin arasında en önemlisi insan aktivitelerinin doğrudan ve dolaylı
etkileridir. Bunlar; nüfus artışı, tarımsal gelişmeler ve sulamada yapılan yanlış uygulamalar
olarak gözlenmiştir. Ayrıca, bireysel ve toplumsal yanlışların yanında sürdürülen kalkınma,
sanayileşme ve kentleşme politikalarının hatalarının, eksikliklerinin, planlama ve denetim
yetersizliklerinin de önemli payı vardır (Kıymaz, 2010). Seyfe Gölünün beslenimi, gölün kuzey
ve kuzeybatısındaki pınarlar, dip kaynakları, drenaj alanındaki yüzeysel akış ve göl alanına
düşen yağışlarla olmaktadır. Alanda önemli bir akarsu kaynağı yoktur. Gölü besleyen en önemli
pınarlar Seyfe, Horla ve Yenidoğanlı pınarlarıdır. Kapalı havza niteliğinde olduğundan gölün
boşalımı yoktur. Ancak, DSİ tarafından inşa edilen drenaj kanalları vasıtasıyla göl suni olarak
drene edilmektedir. Gölü besleyen Seyfe Pınarı, Mucur İlçesine içme suyu olarak ve
Gümüşkümbet köyüne de hiçbir kurum ve kuruluştan izin alınmadan sulama suyu olarak tahsis
edilmiştir. Yöre halkı gölü besleyen yeraltı sularını da evsel ve tarımsal amaçla kullanmaktadır.
2000 yılına kadar yeterli olan yeraltı su kaynakları, 2002’den sonra büyük ölçüde azalmıştır.
Açılan kuyuların derinliği 200 metreye kadar çıkmıştır. Su kirliliğinin başlıca unsuru civar
köylerin atık sularıdır (Türkiye Sulak Alanları, 2016).
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Şekil 29. Seyfe Gölü’nün 1984-2021 yılları arasındaki 37 yıllık değişimi (Kaynak: Akdeniz
Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Harita Çiz Yardım Et dersi, 2021).
Şekil 29’da görüldüğü gibi Seyfe Gölü adeta çölleşmiştir. Burada DSİ tarafından su rejimine
geçmişte yapılan müdahaleler ayrıca detaylandırılmalıdır. Orta Anadolu’daki pek çok sulak
alan gibi Seyfe Gölü de kuruma noktasına gelmiştir. Gölün kuzeyindeki bozkırlar bir drenaj
kanalıyla gölden ayrılmıştır, bu alanlar yıkanıp tuzdan arındırılarak tarıma açılmak istenmiştir.
Hatta, DSİ, 1990 yılında göldeki kurutma projesini “Seyfe Gölü Ekoloji Koruma Projesi” olarak
değiştirmiştir. Bu proje ile gölün çevresindeki doğal bozkırların, kuşların ürediği doğal üreme
adacıklarının ve bataklıkların yok olacağı, dolayısıyla sulak alan sisteminin bozulacağı hesaba
katılmamıştır (Doğa Derneği, 2006).
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Şekil 30. Harita Çiz Yardım Et 2021 yılı bahar dönemi öğrencileri tarafından farklı tarihler
için (1990 – koyu mavi ve 2006 – açık mavi) sayısallaştırılan Seyfe Gölü’ne ait göl su alanı.
Seyfe Gölü ile ilgili olarak, Harita Çiz Yardım Et dersi boyunca su alanı değişimine neden olan
tüm sorunlar kök nedenler halinde Şekil 31’de verilmektedir.

Şekil 31. Seyfe Gölü’nün alansal değişimine neden olan sorunların kök nedenleri.
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Bu bölümde *Regional Environmental Change Dergisi’nde yayınlanan ve Fulya Aydın,
Ecmel Erlat ve Murat Türkeş (2020) tarafından gerçekleştirilen “Impact of climate
variability on the surface of Lake Tuz (Turkey), 1985–2016” çalışması ile bu rapora
Uzman Katkısı sunulmuştur
Tuz Gölü 6

Şekil 32. Önemli Doğa Alanı olarak Tuz Gölü ve statüsü (Doğa Derneği, 2006).

Tuz Gölü’ne ait uzman katkısı* dışındaki bilgiler ve katkılar, Ulusal Tarım Gıda Birliği için hazırlanan
“Kuruyan Göller Yazı Dizisi”nden yararlanılarak oluşturulmuştur. Kıran-Hergün M., Aydın-Kandemir F., Sert
S., Doğal Kaynaklar Çalışma Grubu, 2021.
6
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Tuz Gölü (Şekil 33), İç Anadolu bölgesinde Konya kapalı havzasının kuzey kesiminde yer alan
Türkiye'nin ikinci büyük su kütlesidir (Wikipedia, 2020; Aydin vd., 2020). Tuz Gölü, İç
Anadolu Bölgesi sınırları içindedir. Coğrafi konum bakımından Ege ve Akdeniz Bölgelerine
daha yakındır. Göl, Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırının kesiştiği noktada
bulunmaktadır.

Şekil 33. Tuz Gölü’ne ait yer bulduru ve hipsometrik harita (Kaynak: Aydin vd., 2020).
Tuz Gölü, Aksaray’ a daha yakındır. Araçla bir saatlik mesafededir. Bir kısmı Ankara’nın ilçesi
Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarında yer aldığından dolayı Koçhisar Gölü olarak da bilinir
(Wikipedia, 2020).
Tuz Gölü Havzası alanı yaklaşık 2000 km2'dir; mevcut kıyı şeridi dikkate alındığında, gölün
alanı 1000 km2'dir (MCT, 2013). Açık erişimli bilgi platformlarından biri olan Wikipedia, göl
alanının yaklaşık 1500 km2 - 1665 km2 olduğunu belirtmektedir (Wikipedia, 2020). Görüldüğü
gibi mevsimsel değişiklikler nedeniyle farklı kaynaklar, göl alanını farklı değerlerle
açıklayabilir (Aydin vd., 2020).
Tuz Gölü, Türkiye’nin ikinci büyük gölüdür. Göl sularının çekilmesi sonucu ortaya çıkan tuz
tabakası nedeniyle “Tuz Gölü” ismini almıştır. Türkiye’nin tuz ihtiyacının %55’ini
karşılamaktadır (Hürriyet, 2020).
Birbir ve Sesal (2003) 1999-2000 yılları arasında gölden çıkarılan tuz miktarının 200 milyon
ton olduğunu belirtmişlerdir. Son zamanlarda Kayacık, Kaldırım ve Yavşan olmak üzere 3 tuz
fabrikasından elde edilen verilere göre gölden her yıl 5 milyon ton tuz çıkarıldığı
belirtilmektedir (Köylü, 2017). Bu fabrikaların yanı sıra Koyuncu tuz fabrikası, Tuz Gölü'nden
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her yıl 1,5 milyon ton tuz çıkarmaktadır (Koyuncu Tuz, 2020). Toplam çıkarılan tuz miktarı
yaklaşık 6,5 milyon ton/yıldır (Aydin vd., 2020).
Alçıtaşı ve tuz tabakaları nedeniyle Tuz Gölü (Şekil 4) ve çevresi Oligosen oluşumlarıyla
kaplıdır (Dengiz ve Başkan, 2009). Yüksek buharlaşma oranlarına sahip yarı kurak ve kuru bir
alt nemli iklim bölgesinde yer alan Tuz Gölü'nün suyu aşırı tuzludur. Yaz sonunda, tuzluluk
yüzdeleri tipik olarak üçte bir oranında artar ve artık su ile kaplı olmayan alanda kalın bir tuz
tabakası (1-30 cm) vardır (Gürol vd., 2008; Kılıç ve Kılıç, 2010; Aydin vd., 2020).
Tuz Gölü’nün bulunduğu alan, tektonik hareketlerle oluşmuştur. Platolar arasında gömülmüş
bu havzanın doğu, batı ve güney tarafı faylarla çevrilidir. Yağan yağmur sularıyla birlikte,
Peçenek, Melendiz, İnsuyu, Karasu, Kırkdelik çaylarıyla beslenir (Hürriyet, 2020).
Tuz Gölü'nün ana su kaynakları yağışlardan ve birkaç küçük dereden gelir. Bu ana kaynakların
dışında Konya atık suyu, Beyşehir Gölü'nün fazla suyu ile 1974 yılından itibaren tek kanaldan
Tuz Gölü'ne taşınmaktadır (Aydin vd., 2020).
Ormeci ve Ekercin (2007) aşağıdaki bilgileri kullanarak Tuz Gölü'nün su dengesini şöyle
belirlemiştir (↓; kazanç, ↑; kayıp):
•

Giren su (50 × 106 m3 / yıl) ↓

•

Yağış (704 × 106 m3 / yıl) ↓

•

Buharlaşma (1810 × 106 m3 / yıl) ↑

•

Yüzey akışı (365 × 106 m3 / yıl) ↓

•

Yeraltı suyu (741 × 106 m3 / yıl) ↓ (Aydin vd., 2020).

Özel Alanları Koruma Kurumu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) raporları, yukarıda belirtilen su
girdileri arasında en büyük bileşen olan yeraltı suyu miktarının 1974 yılında 1000 × 106 m3 /
yıl olduğunu ancak sadece 1995 yılında 741 × 106 m3 / yıl olduğunu belirtmiştir (Aydin vd.,
2020).
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Şekil 34. Tuz Gölü (Kaynak: CNNTÜRK, 2020).
Türkiye’de en az yağış alan bölgededir: Tuz Gölü havzası, karasal iklim ve kurak çevre
koşulları ile karakterizedir. Bölge genellikle Toros Dağları'nın arkasındaki nem taşıyan hava
kütlelerinden korunmaktadır. Subtropikal yüksek irtifanın baskınlığı nedeniyle yaz aylarında
frontal siklonik aktivite kaybolur ve bu da yaz kuruluğuna yol açar. Bu nedenle, yıllık yağış
düşüktür (≅ 350 mm) (Türkeş ve Erlat, 2005; Raveh-Rubin ve Wernli, 2015; Turunçoğlu vd.,
2018; Aydin vd., 2020). Göl ayrıca, uluslararası A sınıfı bir sulak alandır (Hürriyet, 2020).
Çevresindeki, 279 bitki ve bakteri türü göz önüne alındığında, bölgedeki baskın bitki türü
halofit bozkırlardır (Thakur vd., 2012). Akdeniz havzasındaki en büyük kuluçka kolonisine ev
sahipliği yapan göl, yaklaşık 6000 kuş yuvalama alanıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi, UNESCO
Dünya Mirası Geçici Listesi'ne (MCT, 2013) kayıtlıdır (Aydin vd., 2020).
Göl, içinde yaşam süren Artemia salina adı verilen tuzcul omurgasız nedeniyle zaman içinde
pembemsi ve kırmızımsı renklere bürünmektedir (Şekil 35). Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun
arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı
etkilerinden kendisini korumaktadır. Yine bu dönemde, halo bakteriler ise fazla ürediği için
gölün rengi pembe veya kırmızı renge kavuşmaktadır. Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem
başlayınca, göl tekrar eski haline dönmektedir (Darılmaz, 2020).
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Şekil 35. Tuz Gölü’nün kırmızımsı görünümünün bir fotoğrafı (Kaynak: NTV, 2020).
Tuz Gölü ve çevresi, dünyanın diğer tuzlu tavalarında da bolca bulunan sodyum klorürün
(NaCl) yanı sıra yerel alanlarda sodyum sülfatca (Na2SO4) zengin toprakları içermesinden
dolayı dünyadaki diğer tuzlu tavalardan farklı olarak endemizm oranı zengin bir alandır. Tuz
Gölü’nün endemik bitkileri diğer bölgelerden farklı olarak tuza ve kuraklığa dayanıklı ırklar
içerir. Alanda tespit edilen 226 bitki türünün sekizi yeni kayıttır. Bu sekiz türün ikisi IUCN
Kategorilerine göre VU (Hassas) tür olup, bir tür de Bern Sözleşmesi ile koruma altındadır. 241
adet karasal omurgasız, 16 adet sucul bentik makroomurgasız, 8 adet balık, 22 adet amfibi ve
sürüngen, 100 adet kuş ve 25 adet memeli hayvan olmak üzere toplam 412 adet fauna türü tespit
edilmiştir. Tespit edilen türlerden 12 tanesi endemiktir. Aynı alanda; 41 adet omurgasız hayvan,
üç adet sucul bentik makroomurgasız, bir adet balık, bir adet sürüngen ve iki adet de memeli
hayvan olmak üzere toplam 48 fauna türü ilk kez kaydedilmiştir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2020).
Tüm bu özelliklerine bakıldığında hem ekolojik hem de ekonomik değere sahip Tuz Gölü, son
yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle, yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, bölgeden
paylaşımlar yaptığı bir yer haline gelmiştir. Ufuk çizgisinin gölle birleştiği manzara,
flamingolar, mevsimsel olarak gölün yaşadığı renk değişimi ve göldeki tuz ile üretilen sağlık
ürünleri, gölün ziyaretçilerinin sayısının artmasına neden olmaktadır. Fakat son yıllarda yapılan
araştırmalar göstermektedir ki, Tuz Gölü maalesef yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış
durumdadır.
Fulya Aydın, Ecmel Erlat ve Murat Türkeş (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışma, son 32
yılda (1985–2016), Tuz Gölü'ndeki yüzey suyu değişikliklerini ve bu değişiklikler üzerinde
iklimsel ve antropojenik faktörlerin etkisini değerlendirmektedir. Yapılan bu çalışmada,
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uzaktan algılama teknikleri kullanılarak göl yüzeyindeki değişiklikler analiz edilmiş ve bu
analizlerin sonuçları, Standardize Yağış İndeksi (SPI), Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi (PDSI)
ve Erinç Kuraklık İndeksi (EAI) ile karşılaştırılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar ise Tuz Gölü için
oldukça çarpıcıdır:
Tuz Gölü havzasında tuz ve su kaplı yüzey alanı değişiklikleri analiz edilirken, iki alt dönem
tanımlanmıştır: 1985–2000 ve 2001–2016 (Şekil 36 ve Şekil 37). İlk dönemde (1985–2000), su
kaplı alan 1992 ve 1994 hariç 200 km2'nin üzerindedir. Bu dönemde, göldeki su alanının
maksimum olduğu (909 km2) 1988 önemli bir yıldır (bu yılda su alanı toplam alanın %93'üdür).
Suyla kaplı alan 2000 yılından bu yana önemli ölçüde azalmıştır. İkinci alt dönemde (20012016) su alanı, 2009, 2011 ve 2015 yılları hariç, gölün toplam alanının %20'sinden daha az
olmuştur. Özellikle 2008, 2013 ve 2016 yıllarında, gölde su yoktur (Şekil 37).

Şekil 36. 1985-2000 yılları arasında Tuz Gölü’ndeki su, balçık ve tuz alanındaki değişimler
(Kaynak: Aydin vd., 2020).
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Şekil 37. 2001-2016 yılları arasında Tuz Gölü’ndeki su, balçık ve tuz alanındaki değişimler
(Kaynak: Aydin vd., 2020).
Göldeki alansal değişimler ile klimatik trendler ve değişiklikler de bu çalışma kapsamında
incelenmiştir. Burada görüldüğü üzere, Tuz Gölü havzasındaki üç istasyonda (Aksaray,
Cihanbeyli ve Kulu) hem maksimum hem de minimum sıcaklıklar 1964'ten 2016'ya
yükselmiştir. Tuz Gölü’nde bahar maksimum ve minimum hava sıcaklıkları, istatistiksel olarak
anlamlı pozitif bir eğilim göstermektedir. İlkbahar ve yaz aylarında meydana gelen minimum
ve maksimum hava sıcaklıklarındaki artış, muhtemelen gölün buharlaşmasını yoğunlaştırarak
su seviyesi ve tuzla kaplı alan üzerinde önemli etkilere sahip olacaktır.
Çalışma kapsamında incelenen parametrelerden biri olan Standardize Yağış İndeksi’ne (SPI)
bakıldığında; ilkbaharda SPI, uzun vadeli ortalamaya kıyasla 1975'ten 2000'e kadar ağırlıklı
olarak pozitif bir anormalliği göstermektedir. Bununla birlikte, 2001 ve 2013 yılları arasında,
2011 yağışlı yılı dışında kalıcı bir kuraklık dönemi görülmüştür. Bir diğer parametre olan Erinç
Kuraklık İndeksi (EAI), Tuz Gölü havzasındaki ilkbahar kuraklıklarında önemli zamansal
değişiklikler olduğunu göstermiştir. Yarı-nemli koşullar, 1989 ve 1994 yıllarının kurak yılları
dışında, 1964'ten 1998'e kadar genel olarak devam etmiştir. 1999'dan bu yana, havzada 2015
yılı hariç, çoğunlukla yarı-kurak ve kurak yıllar yaşanmıştır. 2000'li yıllardan bu yana artan
kuraklığın sıklığı ve büyüklüğü, Tuz Gölü'nün su kaplı alanlarının azalmasında önemli bir
etkiye yol açmış olabilir (Aydin vd., 2020).
Aksaray, Cihanbeyli ve Kulu istasyonlarının aylık ortalama meteorolojik değerleri kullanılarak
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hesaplanan 12 aylık Palmer Kuraklık Şiddet İndeksi (PDSI) değerlerinin zaman serileri ise
havzadaki en belirgin uzun vadeli kuraklıkların yedi ayrı dönemde meydana geldiğini
göstermektedir (1972 –1975, 1984–1985, 1989–1990, 2001–2002, 2004–2005, 2007–2008 ve
2012–2013). Havzadaki en şiddetli kuraklık 2001 yılında başlamış ve 2002 ortalarına kadar
(arka arkaya 15 ay) devam etmiştir.
Bahsedilen tüm bu hususlara göre, göldeki su ve tuz alanları özellikle EAI ve SPI değerleri ile
açıklanabilmektedir. Klimatolojik değişkenler göldeki bazı kurak ayları açıklamaktadır. Burada
göldeki kuraklaşmanın etkileri, özellikle, 1985-2000 ve 2001-2016 yılları arasında farklı
şekilde incelenmiştir. Gölde, 1989 ve 1994 kurak yıllarında (1985-2000 dönemi) dahi suyun
bulunması; ancak ikinci dönem olan 2001-2016 yılları arasında su oranının hızlı bir şekilde
azalması, 1985-2000 dönemindeki kurak yıllarda bile su olan bir göl için başka etkilerin
olduğunu göstermektedir. Tuz Gölü’nde yıllardır konumsal olarak değişmeyen kalıcı su, gölün
güneybatısında yer almaktadır. Bu kalıcı su özellikle 2001 yılından itibaren azalmaya
başlamıştır. Bu çalışmanın sonuçları, İran'ın kuzeybatısındaki ve tuzluluk açısından Tuz
Gölü'ne benzeyen Urmiye Gölü'nün dramatik yok oluşuna yakından benzemektedir. Khazaei
vd. (2019), atmosferik değişikliklerin, 2000 yılından bu yana Urmiye Gölü'nün su seviyesindeki
dramatik azalışına yönelik tek açıklama olamayacağı sonucuna varmıştır. Bunun yerine,
araştırmacılar suyun azalışını tarım ve sulama artışına bağlamaktadır. Peki Tuz Gölü’nde durum
nedir?
1-EAI'ye göre 1986, 1989, 1990, 1993 ve 1994 hariç 1985-2000 yılları yarı-nemli şartlara
sahiptir. Hariç tutulan yıllarda, kurak ve yarı-kurak koşulların varlığına rağmen su kaplı alan,
toplam alanın %20'sinin altına düşmemiştir. Buradan anlaşıldığı üzere, yağış miktarı büyük
ölçüde azalmış olsa bile, göldeki su, bir önceki yılın şartlarına bakılmaksızın bir yıl içinde
korunmuş olacaktır. Özetle, 1985-2000 yılları arasında, su kaplı alan ile yağış arasında güçlü
bir ilişki bulunamamıştır. İlk 16 yılda yağış miktarı değişmiş olsa bile, su alanı bu değişiklikle
uyumlu olmamıştır.
2-2000 yılından sonra göldeki su kaplı alan, kuraklık koşulları ile güçlü bir ilişki göstermiştir.
Örneğin sadece 2015 yılı, 1985-2016 arasında nemli koşulların yaşandığı yıldır. Bu yıl, suyla
kaplı alan 2000 ile 2016 yılları arasındaki en yüksek değerine (455 km2; göl alanının %46'sı)
ulaşmıştır. 2001 ve 2016 yılları arasında, 2000, 2009 ve 2011 (yarı-nemli yıllar) hariç, göl,
kurak veya yarı-kurak koşullara sahiptir. Diğer tüm yıllarda, su kaplı alan toplam alanın
%17'sini geçmemiştir. 2001 ve 2016 arasında, suyla kaplı alanlar yıllar içinde yağışların
azalmasıyla birlikte kademeli olarak azalmıştır.
1985–2000 ve 2001–2016 yıllarında yani 32 yıl içinde yağış ve kuraklık koşullarının su kaplı
alan ile farklı korelasyon değerlerine sahip olması, Tuz Gölü'nde yüzey suyunun uygunsuz
kullanımının araştırılmasını gerekli kılmıştır. Sonuç olarak, Tuz Gölü'nün son yıllarda aşırı
sulama sorunlarından etkilendiği tespit edilmiştir. Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) (2014)
tarafından yapılan bir araştırma, Tuz Gölü'nde su miktarının kendinden bir önceki yıla göre
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daha düşük olduğunu yani giderek azaldığını göstermiştir. Bu çalışmada göl ve gölü besleyen
tüm kaynaklar ziyaret edilmiştir. Tuz Gölü'nün birçok su besleme kaynağı olmasına rağmen,
bu kaynakların göle ulaşmadan önce sulama amacıyla çekildiği görülmüştür (Aydin vd., 2020).
Yılmaz'a (2010) göre, bölgedeki yeraltı suyu seviyeleri son yıllarda önemli ölçüde değişmiştir.
Bu değişim, özellikle 2000 yılından sonra önemli hale gelmiştir. Örneğin Gülfet Yayla
kuyusunda, yeraltı suyu seviyesindeki fiili düşüş 2000'den sonra gözlenmiştir. 2000'de 27 m
olan su seviyesi 2002'de - 29,2 m'ye, 2005'te -31,5 m'ye ve 2008'de - 41,3 m'ye düşmüştür.
Benzer bir durum, araştırma alanı içindeki bir diğer kuyu olan Eğilmez kuyusundaki yeraltı
suyu seviyelerindeki değişimle ilgili olarak gözlemlenmiştir. Yeraltı suyu seviyesindeki düşüş
2000 yılından sonra önemli ölçüde hızlanmıştır. Yeraltı suyu seviyesindeki düşüş eğilimi,
Gülfet Yayla kuyusunda da aynı olmuştur. Obruk Yaylası'nda ve bu kuyulardan daha kuzeyde
bulunan Yenikent kuyusu ise platodaki yeraltı suyundaki değişimin önemli bir göstergesidir.
Kuyudaki yeraltı suyu seviyesi, ölçümün başladığı Ekim 1996'da - 67 m’dir. Kuyudaki su
seviyesi, Temmuz 2008'de - 82,6 m'ye düşmüştür. 13 yıllık dönemde su seviyesi 15,6 m
azalmıştır. Bu veriler, yeraltı suyunun hem ovada hem de platoda önemli ölçüde azaldığını
göstermektedir (Aydin vd., 2020).
Bu kuyuların çoğu, su talebi yüksek olan tarım bitkilerini (örn. şeker pancarı, mısır, ayçiçeği,
sebze ve yonca) yetiştirmek için açılmıştır (Doğdu vd., 2007). Sümer'e (2012) göre 2012 yılında
Konya ilinde (Tuz Gölü'nün bulunduğu kapalı havzada) tarım için sadece 4 milyar m3 suyun
kullanıldığı tahmin edilmektedir. Yılmaz'ın (2010) bahsettiği yeraltı suyu seviyesindeki düşüş,
Göçmez ve İşçioğlu (2004), Doğdu vd. (2007) ve Arslan ve Göçmez (2007) tarafından da
doğrulanmaktadır (Aydin vd., 2020).
Üstün vd. (2007), yeraltı suyu ile ilgili mevcut verilere göre, geri çekilme oranının doğrusal
olarak değil, katlanarak hızlandığını iddia etmektedir. Havzanın bazı yerlerinde yeraltı suyunun
tabanı da (fosil su) kullanılmaya başlanmıştır. Olası iklim senaryoları göz önüne alındığında,
gelecekte havzanın yeraltı suyu rezervlerinde geri dönüşü olmayan bir azalma öngörülmektedir.
Türkeş vd. (2016), Orta Anadolu'nun yarı-kurak ve kuru yarı-nemli karasal iklim özelliklerinin
1950-1980'e göre 1981'den 2010'a kadar önemli ölçüde genişlediğini bulmuştur. Çok daha sıcak
ve belirsiz bir gelecekte, hayati ekolojik değişikliklerle birlikte daha az yağış ve yoğun
buharlaşma ile şiddetli kuraklık dönemleri ise çok muhtemeldir (Diffenbaugh vd., 2015; Türkeş
vd., 2016). İklim modeli simülasyonları, Akdeniz bölgesinde bu yüzyılın sonunda
buharlaşmanın artmasının ve yağışta %25–30 düşüşün beklendiğini de göstermektedir (Erol ve
Randhir 2012; Öztürk vd., 2015; Aydin vd., 2020).
Haziran 2020’de, on binlerce flamingonun kuluçkaya yatmak için geldiği Tuz Gölü’nde
yüzlerce flamingo ölü olarak bulunmuştur; özellikle de genç flamingoların ölümü dikkati
çekmiştir (Şekil 38). Tarım ve Orman Bakanlığı - Doğa Koruma ve Milli Parklar Konya Bölge
Müdürlüğü ile Aksaray İl Müdürlüğü olaya eğilerek inceleme ve araştırma başlatmıştır (T24,
2020). Ekipler ölümlerin nedeninin hava sıcaklıklarındaki artış olabileceğini belirtmiştir
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(Takvim, 2020).

Şekil 38: Tuz Gölü’nde ölü flamingoların görülmesi endişe vericidir. Çünkü göl,
flamingoların göç yolundaki en önemli üreme ve besleme alanıdır (Kaynak: T24, 2020).
Tuz Gölü hangi açıdan bakılırsa bakılsın hızla artan çevre felaketlerinin içinde yerini almıştır.
Dünyada meydana gelen tüm çevre felaketlerinin ucunun dönüp dolaşıp insana gelmesi,
insanların “nasıl olsa bize bir etkisi yok; ne önemi var bu yaşananların” diyemeyeceği kadar
korkunçtur. Bir gölün yok olması sadece çevre halkını değil ülkenin tüm katma değerlerini de
etkilemektedir. Gölün kurumasında rolü olan tüm eylemler (yanlış tarım uygulamaları, yer altı
sularının geri dönülemez şekilde tüketilmesi, göle dökülen dere ve ırmakların üzerine barajlar
inşa edilmesi ve can suyu olarak adlandırılan su miktarının ırmaklara -dolayısı ile göllereverilmemesi vb.) bölgenin ekolojik ve hidrolojik dengesinin korunması açısından gözden
geçirilmeli ve yanlış uygulamalar mutlaka terk edilmelidir.
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Göllerin Su Bütçesi
En önemli tatlı su rezervlerinden olan göller; tabii güzellikleri, biyolojik çeşitliliği, balıkçılık,
rekreasyon, turizm ve hidrolojik döngüdeki rolü gibi birçok özellikleriyle önemli doğa
alanlarıdır. Bu nedenle gerek yerüstü gerekse yeraltı suyu kaynaklarının, sürdürülebilir
yönetiminin önemi artmaktadır. Su Kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi; hidrolojik çevrim
içerisinde suyun ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerini dikkate alan hem miktar hem de
kalite açısından en verimli şekilde kullanımını gözeten sistematik bir yapıyı ifade etmektedir
(Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017).
Su Kaynakları sürdürülebilir yönetimi sadece sorunlu olan bölgelerde kullanılması veya göz
önünde bulundurulması gereken bir yöntem olarak düşünülmemelidir; sorunlu olmayan
bölgelerde de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetim planlarının yapılması gerekmektedir.
Sürdürülebilir potansiyel olarak da tanımlanan bu kavram, ilgilenilen sistemin sınır şartlarını
(drenaj alanı, serbest su yüzeyi, vb.) ve su bütçesini (hidrolojik bütçe) dikkate almaktadır.
Su bütçesi, sınırları tanımlanan bir sistemde, beslenim kaynakları ile boşalım kaynakları
arasında bir denge kurulması ilkesine dayanmaktadır. Bu bağlamda su bütçesi, sisteme giren ve
sistemden çıkan su bileşenlerinin uzun dönem ilişkilerini analiz edilerek, hidrolojik yapıda
istenmeyen etkiler meydana getirmeden ve çevresel ihtiyaçları da karşılayabilecek bir
potansiyel olarak tanımlanmaktadır.
Su bütçesini oluşturan ana parametreler; yağış, buharlaşma, yeraltı suyu beslemeleri, dereler ve
çekilen su miktarları olarak kabul edilen girdi ve çıktılardır. Su bütçesi belirlenirken, göl
yüzeyine düşen buharlaşma miktarının bilinmesi önemlidir.
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Sulak Alan Yönetim Planları
Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını
sağlamayı hedefleyen uluslararası bir sözleşmedir. Türkiye Ramsar Sözleşmesini imzalamış
olup ülkemizde 14 Ramsar alanı bulunmaktadır. (Sultansazlığı, Manyas Gölü, Seyfe Gölü,
Göksu Deltası, Burdur Gölü, Kızılırmak Deltası, Uluabat Gölü, Gediz Deltası, Akyatan
Lagünü, Yumurtalık Lagünleri, Meke Maarı, Kızören Obruğu, Kuyucuk Gölü, Nemrut
Kalderası). Bu Ramsar alanlarından üç adedinin (Meke Maarı, Kızören Obruğu, Nemrut
Kalderası) sulak alan yönetim planı bulunmamaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017).
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), tarafından hazırlanan Sulak Alan
Yönetim Planları, sulak alanın mevcut durumu ile gelecekte görmek istenilen durum arasındaki
yolu ve nasıl gidileceğini tanımlayan 5 yılda bir revizyonu yapılan teknik bir doküman olarak
tanımlanmaktadır (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017).
Ülkemizde halen 24 sulak alanın yönetim planı bulunmakta olup bu alanlar Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5. Sulak Alan Yönetim Planı Bulunan Sulak Alanlar (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su
Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2017).
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olan “Türkiye’de Havza Bazında
Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında elde edilen
göller ve sulak alanlar ile DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüş olan “Sulak Alan
Envanter, Yönetim Planı Hazırlama ve Ulusal Sulak Alan Veri Envanteri Alt Projesi”
çıktılarından göller ve sulak alanlar birleştirilerek eylem planı kapsamında çalışılacak göl ve
sulak alanlara ait tablolar oluşturulmuştur.
Türkiye’de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi
kapsamında Şekil 39’da verilen metodoloji izlenerek her bir havza özelinde su kütlelerinin
durumu belirlenmiştir.

Şekil 39. Göl Su Kütlelerinde Hassas Alan (HA), Koruma Bölgesi (KB) ve Potansiyel Hassas
Alan (PHA) Belirleme Yöntemi (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü, 2017).
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EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILMASI ÖNERİLEN ÇALIŞMALAR
Mevcut eksikliklerin giderilmesi amacıyla hazırlanan “Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı”
kapsamında iş programı aşağıda verilmiştir:
1. Doğal Göllerin Envanterlerinin Çıkarılması,
2. Doğal Göllerin Batimetrilerinin Belirlenmesi,
3. Doğal Göllerin Su Bütçesinin Tespit Edilmesi,
4. Baskı ve Etki Bileşenlerinin ve Kirletici Parametreler İçin Özümleme Kapasitesinin
Belirlenmesi,
5. Doğal Göllerin İzlenmesi ve Su Kalitesinin Belirlenmesi,
6. Doğal Göllerin Su Kalitesinin ve Miktarının İyileştirilmesi.
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Bu iş programından da görüldüğü gibi programın çeşitli aşamalarının yapılacak eylemler
TESPİT, İZLEME VE İYİLEŞTİRME olarak üç ana kategoriye ayrılmıştır. Her üç aşamada da
sorumlu kuruluş olarak DSİ Genel Müdürlüğünün öne çıktığı görülmektedir (Tablo 6).
Tablo 6. Eylem Planı İş Programının kategorileri ile bunlardan sorumlu ve ilgili kuruluşlar.
Doğal Göllerle İlgili
Envanter,
Kirlilik Kapasitesi Belirleme,
Su Bütçesi Tespit,
İzleme ve Su Kalitesi Belirleme
Çalışmalarından
SORUMLU VE
İLGİLİ KURULUŞLAR
(TESPİT VE İZLEME )

Sorumlu Kuruluşlar
DSİ
SYGM
İlgili Kuruluş
DKMP

Doğal Göllerin
Su Kalitelerinin
ve Miktarının İyileştirilmesinden
SORUMLU VE İLGİLİ KURULUŞLAR
(İYİLEŞTİRME)

Sorumlu Kuruluşlar
DSİ
TOB
ÇSB
GTHB
İlgili Kuruluşlar
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
İl Özel İdareleri,
Büyükşehir Belediyeleri,
Belediyele

1. DSİ Genel Müdürlüğü (DSİ)
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2. Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM)
3. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP)
4. Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)
5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇSB)
6. Gümrük Ticaret ve Hazine Bakanlığı (GTHB)

Sonuç ve Değerlendirme
Ülkemizdeki doğal göller ve sulak alanlarda karşılaşılan başlıca problemler su miktarındaki
azalmalar, biyolojik çeşitliliklerin tehdit altında olması ve su kalitesindeki bozulmalardır.
Göllerin; tarım ve yerleşim alanlarının atıklarından zarar görmesi ve ekosisteme (çevreye)
insanların olumsuz müdahaleleri doğal alanlarımızın sürdürülebilirliğinde ciddi kaygıların
oluşmasına neden olduğundan göl havzalarında insan etkilerinden, kentsel, tarımsal ve sanayi
atıklarından kaynaklanan su kalitesinin bozulmasını kontrol altına alınması gerekmektedir.
Bu konuda halen Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü ,diğer kurum ve
kuruluşlarla birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Ancak bu çalışmalar daha çok izleme -takip
noktasında kalmış olup, doğal göllerin havza yönetim planları kapsamında yönetiminden
sorumlu tüm bilgilere haiz yetkin bir kurumsal yapı halen oluşmamıştır.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından AB normlarına uygun olarak, fiziko-kimyasal,
kimyasal, biyolojik ve hidromorfolojik kalite bileşenlerini içerecek şekilde hazırlanan havza
izleme programlarına uygun olarak izlemeler DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. Ancak buna rağmen göllerin Havza Yönetim Planları kapsamında
sürdürülebilir şekilde yönetilebilmesi için bazı ilave kurumsal düzenlemelere ihtiyaç
bulunmaktadır.

Tespitler
1. Ülkemizde doğal ve/veya insan kaynaklı nedenlerle ekolojik ve hidrolojik olarak
olumsuz etkilere maruz kalan doğal göl ve sulak alanlar artmaktadır.
2. Göllerdeki nitelik ve nicel olarak koşulların bozulması, ağırlıkla iklim değişimine bağlı
olarak meteorolojiktir. Diğer bir ifade ile sıcaklığın buna bağlı olarak da buharlaşmanın
artması, yağışın düşmesi ile göllerin hidrolojik dengesi giderek bozulmaktadır.
3. Doğal göl ve sulak alanlarımızda artan bu tehlike ve oluşacak risklerin önlenmesi
amacıyla 2017 yılında “Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı 2017-2023”
hazırlanmıştır.
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4. Böyle bir planın hazırlanarak uygulamaya konması Göllerimiz ve Sulak alanlarımızın
geleceği açısından önemli bir adım olmuştur.
5. Eylem Planı İş Programında 2017-2019 yılları arasında yapılacağı belirtilen
TESPİT VE İZLEME çalışmaları için süre dolmuştur.
6. Eylem Planı
İş Programında, Doğal Göllerde KALİTE VE MİKTAR
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ ise 2017 yılından itibaren başlatılması ve
2023 yılına kadar tamamlanması yer almaktadır.
7. Eylem planındaki bütün eylemlerin doğal göllerin su kütlesi ve havza sınırı esas
alınarak hayata geçirileceği yer almıştır. Bu durum göllerin su miktar ve kalitesinin
iyileştirilmesi konusundaki çözümün havza ölçeğine taşınarak daha olumlu sonuçlar
elde edilebileceğini ortaya koymaktadır.
8. Ancak 2017 yılından bu yana Göl ve Sulak alanlarımızdaki olumsuz etkilerin
artarak devam etmesi bu konuda havza ölçeğinde yapılacak olan çalışmaların
hızlandırılması ve eksiklerin hızla tamamlanması gereğini de ortaya koymaktadır.
9. Ülkemizde göller ile ilgili envanter, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yürütülen
Sulak Alan Envanter, Yönetim Planı Hazırlama ve Ulusal Sulak Alan Envanteri Alt
Projesi’ ile tamamlanmıştır.
10. Eylem Planında doğal göllerimizin envanterinin yapılmasına rağmen bunların
dışında bazı göllerle ilgili hiçbir bilgiye erişilemediğinden söz edilmektedir. Bu da
bu konuda daha detaylı bir envanter çalışmasına ihtiyacımızın olduğunu ortaya
koymaktadır.
11. Gölleri besleyen yüzey sularından göllere taşınan sedimentlerin birikimi de göllerimiz
için izlenmesi ve önlem alınması gereken hususlar arasında yer almaktadır. İzleme
programındaki batimetrik harita ölçümleri hassas bir şekilde yapılarak bu konuda
modellerin çıkartılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
12. Son dönemde kısa süre içinde tamamlanan yüzlerce Gölet ve Sulama projelerinin
planlama ve işletmelerinin nehir ve göl havzası bütünlüğü içinde ele alınmamış
olmasının
göllerimizde
yaşanan
olumsuzluklarda
etkili
olduğu
değerlendirilmektedir.
13. Göllerimizin su kütleleri bugüne kadar çok başlı ve çok parçalı bir koruma ve yönetim
anlayışı ile tekil olarak ele alınmış ve çevrelerindeki hızlı gelişmelerden olumsuz olarak
etkilenmiştir. Nehir Havzaları içindeki Doğal Göller nehir havzalarıyla bütünleşik bir
parçası olup koruma ve su yönetimi açısından ayrı ele alınamazlar.
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14. Ülkemizin su yönetimi anlayışı Ulusal Su Planımızda (2019-2023) havza ölçeğinde
bütünleşik bir yönetim anlayışı olarak kabul edilmiş olup uygulanmaya çalışılmaktadır.
Göllerimizin su bütçelerinin aşırı çekim , kirlilik ve iklim değişikliği gibi etkilerden
korunabilmesi için Göl Havzası’nın Nehir Havza bütünlüğü içinde ele alınması
şarttır.Bu anlayışla nehir havza yönetimine bir an önce geçilmeli ve göllerimizin, sulak
alanlarımızın yaşadığı çok ciddi riskler ortadan kaldırılmalıdır.

Öneriler
1. 2017-2019 yılları arasında Eylem planı kapsamında yapılan TESPİT VE İZLEME
ÇALIŞMALARINDAN elde edilen sonuçlar açıklanarak ilgili kuruluşların alması
gereken tedbirler Sivil Toplum Kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
2. Havza Koruma ve Havza Yönetim planları tamamlanan 6 Nehir havzasındaki tespit ve
önerilere göre su bütçesi açısından kritik olduğu tespit edilen göllerin bulunduğu
bölgelerdeki mevcut su planları DSİ tarafından revize edilmelidir. Bu bölgelerde gölün
su bütçesini etkileyecek vahşi sulama yerine modern sulama metotlarına geçiş teşvik
edilmelidir.
3. Ülkemizde tescilli olarak 76 adet sulak alan bulunmasına rağmen sadece 24 adedinin
sulak alan su yönetim planı mevcuttur. Diğer sulak alanların su yönetim planları havza
su yönetim plan hazırlıkları ile koordineli bir şekilde tamamlanmasına ihtiyaç vardır.
4. Eksik olan Sulak havza yönetim planları, hazırlanmakta olan Nehir Havza Yönetim
planları ile koordineli bir şekilde ele alınarak tamamlanmalıdır.
5. DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Plan ve Tahsisler Dairesi Başkanlığında Göller ve Sulak
Alanlar Şube Müdürlüğü kurulmalıdır. DSİ tarafından hazırlanan havza Master
planları ve SYGM tarafından hazırlanan Havza Koruma ve Havza Yönetim Planlarının
uyumu incelenmelidir. TESPİT VE İZLEME ÇALIŞMALARINDAN elde edilen
sonuçlara göre DSİ Genel Müdürlüğü ilgili Havza Master Planlarını yeniden gözden
geçirerek gerekli revizyonları yapmalıdır.
6. Bu çalışmalar kapsamında doğal göllerin havza alanı içinde bulunan yeraltı suyu
havzası ile göl beslenimi ilişkisi araştırılarak bu konuda gerekirse yeraltı suyu kullanım
planları revize edilmelidir.
7. Bu Şube Müdürlüğünde havzalar ölçeğinde bir GÖLLER VE SULAK ALANLAR
SİCİL KAYIT DOSYASI tutulmalıdır. Çeşitli kurumlarca toplanan anlık bilgiler ve
gölleri etkileme riski taşıyan tüm uygulamaların bilgileri bu merkezde toplanmalıdır.
8. Mevcut ve Mutasavver projelerden etkilenmekte olan ve/veya yapılan/yapılacak
çalışmalardan etkilenme riski taşıyan göller bu şube müdürlüğü tarafından tespit
67

edilerek Havza Su Yönetim Heyetleri bilgilendirilmelidir.
9. Göllerdeki kalite ve miktar iyileştirme çalışmaları bu şube müdürlüğü tarafından takip
edilmelidir.
10. Göllerin izinsiz kullanımını ve kirletilmesini önlemeye yönelik yasal mevzuat yeni
yönetim anlayışı ve göl havzalarındaki gelişmeler de dikkate alarak yeniden
düzenlenmelidir.
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Rapor Hakkında
2007–2013 yılları arasında uygulanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda Çevrenin Korunması ve
Kentsel Altyapının Geliştirilmesi başlığı altında, su alanına yapılan atıflar arasında “atıksuların
arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılmasının teşvik edilmesi” ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca (2014–2018) Onuncu Kalkınma Planı’nda da Kentsel Altyapı başlığı altındaki
politikalar arasında “arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir” ifadesi yer almıştır.
"Suyun yeniden kullanımı”, kullanılmış suyun, atıksu arıtma tesisleri ile arıtılıp döngüsel su
kullanımı çevrimi içine alınmasını ifade eder.
Arıtılmış atıksuların tarımsal sulama, sanayi, akifer besleme ve tuvalet sifon suyu, yeşil alan
sulaması vb. amaçlı yeniden kullanımı, dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Bu konu ülkemiz
açısından da büyük önem taşımaktadır. Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımında, kullanım
amacının gerektirdiği su kalitesi kriterlerinin sağlanması da ayrıca önemlidir.
Bu konu, ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMI VE YAĞMUR SUYU
HASADI SİSTEMLERİ (EL KİTABI) kitabında Prof.Dr. İzzet Öztürk, Prof Dr. Ayşe Gül
Tanık ve Y Müh Gökhan Cüceloğlu tarafından ele alınarak Belediyeler Birliği tarafından
yayınlanmıştır. Çok kapsamlı ve faydalı bir yayın olan bu çalışmanın yanısıra son dönemde
ulusal ve uluslararası alanda araştırma çalışmalarının da arttığı görülmektedir.
Su kaynakları üzerine artan baskılar su kaynakları yönetimini mevcudu en verimli kullanma ve
suyu çevrimiçi kullanma anlayışına doğru yöneltmiştir. Bu bağlamda, dünyada çeşitli
örneklerine de rastlanan arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı öne çıkmaktadır.Ülkemizde
henüz atıksularının tamamı arıtılamamaktadır; ancak özellikle ileri ve biyolojik arıtmadan
geçirilen suların tarımsal sulamaya kayda değer bir katkısı olacağı bilinmektedir. Dolayısıyla
arıtılmış atıksu potansiyelimiz ve kullanımımız konusundaki çalışmaların artırılması önem
taşımaktadır.
Bu raporda, alternatif su kaynakları arasında önemi hızla artan atıksuların dünyada ve
ülkemizde geri kazanımı ve kullanımı konusunda güncel bilgiler verilmiştir. Bu alternatifin
sağladığı avantajlar ve riskleri ele alınmış, kullanımı için uyulması gereken yasal mevzuattan
da söz edilmiştir.
Faydalı olmasını umuyoruz
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan 19 Ekim 2021
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ÖZET VE ÖNERİLER
•
•
•
•
•

Arıtılmış atık su ilave ve güvenilir bir su kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır
Alıcı ortama deşarjın azalmasını sağlayarak çevresel etkilerin azalmasına imkan
sağlamaktadır
Türkiye’de son yıllarda arıtılmış atıksuların yeniden kullanımını teşvik etmek amacıyla
önemli projeler yürütülmüştür.
Ülkemizde arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı oranı %2,5’tur.Ancak son yıllarda
yapılan projelerin uygulanması ile bu oranın artacağı düşünülmektedir.
Su yönetiminde asıl amaç suyun daha az kirletilmesi,kirliliğin olabildiğince kaynakta
kontrolü , yağmur suyu ve farklı kirlilik yükü taşıyan suların farklı toplanması,binalarda
ikili tesisatın zorunlu olması ve evsel atıksuyun ayrık akımlar olarak toplanması
olmalıdır

•

Evsel atıksuların ayrık akımlar halinde toplanıp kaynak olarak değerlendirilmesi, doğal
kaynakların verimli kullanımı ve geri kazanım açısından önemli bir atıksu yönetim alternatifi
sunmaktadır

•

Gri suların arıtıldıktan sonra su çevriminin bir çok noktasına döndürülebilmesi su
kaynaklarının verimli kullanımı açısından önem taşımaktadır. Su kısıtı yaşayan
yörelerle mevsimsel su talebi farklılıklarının belirgin olduğu turistik bölgelerde bu
önem artmaktadır.
Suyun yeniden kullanımı çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sunarken aynı zamanda
olası dezavantajları da beraberinde getirmektedir.
Arıtılmış atık suyun tekrar kullanılmasına ilişkin standartlara uyulması ve gerekli
denetimlerin çok dikkatli ve sürekli bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır.

•
•
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1.SU HAVZALARINDA NOKTASAL VE YAYILI KİRLİLİK KAYNAKLARI

Şekil 1. Havza gösterimi (5)
Şekil1’de gösterimi verilen su havzaları, noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları sebebiyle
kirliliğe maruz kalmaktadır. Toplam noktasal kirlilik yükü, kentsel AAT deşarjları ve dolu
savaklardan gelen yük ile arazi arıtmalarından kaynaklanan yükün toplamını ifade etmektedir.
Öte yandan başlıca yayılı kirlilik kaynakları; tarım ve hayvancılık dışı arazi kullanımı, tarımsal
faaliyetler, hayvancılık faaliyetleri, atmosferik taşınım, fosseptikler ve düzensiz katı atık
depolama alanları olarak sıralanabilir. Noktasal ve yayılı kirletici kaynaklardan oluşan en
önemli kirlilik parametreleri makro besi maddeleri olan azot (N) ve fosfor (P)’dur. Su
kaynaklarındaki kalitenin iyileştirilmesi ve korunması için noktasal kirleticilerin yanı sıra, su
ve havza kirlenmesi üzerinde büyük etkisi olan yayılı kirleticilerin belirlenmesi ve kontrolü
de son derece önemlidir (6).

4

Bir havzadaki noktasal ve yayılı kirlilik yükünün kaynaklara göre dağılımı, bölgenin
sosyoekonomik özelliklerine göre değişiklik göstermektedir.

Şekil 2. Melen Havzası’ndaki yayılı azot ve fosfor kirlilik yükleri dağılımı (4)
Örneğin Melen Havzası’nda toplam azot kirlilik yükünün %72’si yayılı, %28’i noktasal
kaynaklıdır (Gürel vd., 2011). Bu havzada toplam fosfor yükünün %38,5’u yayılı, geriye kalan
%61,5’u noktasal kirlilik kaynakları ile havzaya ulaşmaktadır. Havzada azot kaynaklı yayılı
kirliliğinin %43’ü tarım, %25’i hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanmakta; orman alanları,
çayır ve meralardan gelen azot yükü toplam yükün %12’sine tekabül etmektedir (Şekil 2).
Öte yandan, toplam azot yükünün yalnızca %2’si katı atık depolama sahalarında oluşan sızıntı
suyundan kaynaklanırken, bu sahalardaki sızıntı sularının toplam fosfor yükündeki payı ise
%20’dir. Fosseptik kaynaklı azot ve fosfor kirlilik yükleri ise sırasıyla %4 ve %6 olarak
verilmiştir. Toplam fosfor yükünün büyük bir çoğunluğunu oluşturan tarım faaliyetleri (%56)
dışında havzaya fosfor yükü getiren diğer kaynaklar orman alanları (%7), çayır ve meralar (%3)
olarak belirlenmiştir (35).

2.KULLANILMIŞ SULARIN YENİDEN KULLANILMASI (13)

Günümüzde, tarımsal sulama, yeşil alan sulama, endüstriyel yeniden kullanım, rekreasyonel
ve çevresel amaçlarla kullanım, içme suyu amaçlı olmayan kentsel kullanım, yeraltı suyu
besleme, doğrudan ve dolaylı olarak içme suyu amacıyla kullanım olmak üzere, kullanılmış
5

suların pek çok yeniden kullanım alanı bulunmaktadır. Türkiye’de bu konuda çeşitli
uygulamalar bulunmakta olup 2017-2019 yılları arasında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen proje kapsamında kullanılmış suların yeniden kullanım alternatifleri
değerlendirilmiştir.
Dünyadaki atıksuların %80’inin arıtılmadan su kaynaklarına ulaştığı düşünülürse (14), içme
suyu amacıyla dolaylı kullanım da dahil olmak üzere plansız yeniden kullanımların bilinenden
çok daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 1989 yılında
yayınlanan rehber doküman, kullanılmış suların yeniden kullanılması konusundaki pek çok
mevzuatın oluşturulmasında referans olarak kullanılmaktadır (15). Konuyla ilgili olarak DSÖ
tarafından üretilen dokümanlar, suyun farklı yeniden kullanım amaçlarına odaklanmış olsa da,
ortak noktaları halk sağlığını ilgilendiren konularda güvenli bir yaklaşım getirmeyi
hedeflemeleridir.
Risk değerlendirmesi, epidemiyolojik çalışmalar, sudan kaynaklanan salgın hastalıklarla ilgili
veriler gibi pek çok çalışma neticesinde genel bir çerçeve çizilebilmiş böylece etkili,
uygulanabilir ve güvenilir standartlar ve rehber dokümanlar geliştirilebilmiştir. DSÖ tarafından
üretilen rehber dokümanlardaki temel yaklaşım mikrobiyolojik kontaminasyonu ve buna bağlı
olarak gerçekleşebilecek sağlık problemlerinin önüne geçmektir. Bu anlamda atıksuların doğru
şekilde arıtıldığından, dezenfekte edildiğinden ve bu sular ile temas riski bulunan kişilerin
hijyen ile ilgili önlemleri aldıklarından emin olunması gereklidir.
Özellikle insanların kullanılmış su ile doğrudan temas edeceği ya da işlenmemiş gıdalar
dolayısıyla kullanılmış suyu tüketebileceği durumlarda, bu temasın sağlık problemlerine yol
açmayacağından emin olmak gerekir. Arıtma tesislerinin doğru ve projelendirildiği şekilde
işletilmesi, mevcut dezenfeksiyon ünitelerinin çalıştırılması ve çıkış suyunun dezenfekte
edildiğinden emin olunması da alınması gereken önlemlerin başında yer almaktadır.
Kullanılmış suların yeniden kullanımı konusundaki başlıca uygulamalar tarımsal sulama ve
peyzaj sulama faaliyetleri ile ilgilidir. Seçilen sulama tekniğine göre insanların arıtılmış
kullanılmış suya maruz kalma riski farklılık gösterecektir. Genel olarak yağmurlama sulama
tercih edildiğinde sağlık riskleri artmaktadır. Bunun başlıca sebebi olarak potansiyel
kirleticilerin sadece toprağa değil, ürünlerin yüzeyine de yayılması ile bakteri ve virüs gibi
patojenleri taşıyan aerosollerin yakındaki yerleşim bölgelerine ulaşması gösterilebilir.
Dolayısıyla kullanılmış sular ile sulama söz konusu ise yağmurlama yöntemiyle sulamadan
mümkün olduğu kadar kaçınmak gerekir. Eğer mümkün değilse daha sıkı kalite standartları
uygulamak ve damlacıkların rüzgarla yayılmasını engellemek amacıyla, nispeten kaba damlalar
üreten sulama sistemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. Yerleşim yerlerine, yollara ve
parklara yakın yerlerde ise bu uygulamaya izin verilmemelidir (16). Kullanılmış suların
yeniden tarımsal sulamada kullanılması hususunda en büyük risklerden birisi de çiğ tüketilen
sebzelerin sulanmasında kullanılmasıdır. (17).

3.BAZI ALTERNATİF SU KAYNAKLARI
Atıksuların geri kazanımı önemi gittikçe artan alternatif bir su kaynağıdır. Ancak bunun yanı
sıra, gri su olarak tabir edilen ve evsel atıksuların bir kısmını oluşturan atıksuların (banyo, duş
ve lavabo suları) kaynağında ayrı toplanabilmesi ve uygun arıtma teknolojisi ile arıtılması
durumu için de, gerek dünyada gerekse ülkemizde uygulamaları vardır.Bir diğer alternatif su
6

kaynağı olan yağmur sularının özellikle uygun miktarda yağış alan yörelerde biriktirilerek,
çeşitli kullanım amaçlarına hizmet etmesi ile yeni bir su kaynağı oluşturulması da, gerek kalite
gerek miktar bakımından önem arz etmektedir(1).

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Seçenekleri(1)

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım seçenekleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablodan da
anlaşılacağı üzere, arıtılmış atıksular yoğun olarak arazi sulama ve yeraltı suyunu beslemede
kullanılmaktadır. Atıksuların araziye verilmesi, sadece sıcak ve kuru iklimlere mahsus bir
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uygulama olmayıp belirli şartların sağlanması durumunda yaygın biçimde tercih edilmektedir.
Arıtılmış atıksuların araziye verilmesi işlemleri; tarımsal ürünlerin sulanması, planlanmış/inşa
edilmiş besleme sistemlerinde infiltrasyon (sığ havuzlardan yeraltı suyu beslemesi vb.) ve
buharlaştırma havuzları kullanımı olmak üzere üç ana grupta incelenebilir (1).
Atıksuların yeniden kullanım seçenekleri kabaca kentsel, endüstriyel, tarımsal, rekreasyon,
yeraltı suyunu besleme ve içme suyu kaynağı olmak üzere 6 ana başlık altında ele alınmaktadır.
Gelecekte küresel iklim değişimi (özellikle kuraklık) dolayısıyla nehir akışlarının %20-30
oranında azalması durumunda, ileri derecede arıtılmış atıksu deşarjlarının daha değerli ve kritik
bir alternatif su kaynağı durumuna gelebileceği unutulmamalıdır. Bu durumda arıtılmış atıksu
kullanımının önemi daha da artacaktır.Ancak akarsuların seyreltme kapasitesi azalacağı için
İleri Biyolojik AAT çıkışında “Ozonla Oksidasyon + Granüler Aktif Karbon Filtrasyonu”
uygulaması gerekebilecektir.(4).
Bu çalışmada daha çok arıtılmış atık suyun endüstride ve tarımda kullanılması üzerinde
durulacaktır.
3.1.ARITILMIŞ ATIK SUYUN ENDÜSTRİYEL KULLANIMI
Geri kazanılmış suyun özellikle içme suyu kalitesinde suya ihtiyaç duyulmayan endüstriyel
faaliyetlerde kullanılması mümkündür. Geri kazanılmış su endüstrilerde;
• Soğutma suyu,
• Kazan besleme suyu,
• Proses suyu olarak kullanılabilmektedir.
Bunlar arasında geri kazanılmış suyun soğutma suyu olarak kullanılması en yaygın
uygulamalardan biridir. Geri kazanılmış suyun endüstrilerde proses suyu olarak
kullanılabilirliği kullanım yerine göre değişmektedir. Örneğin elektronik sanayinde saf suya
yakın kalitede su istenirken, tekstil, kağıt ve metal endüstrilerinde daha düşük kaliteli su
kullanılabilmektedir (24).
ABD’de Kaliforniya, Arizona, Teksas, Florida ve Nevada geri kazanılan suyu soğutma suyu ve
proses/kazan besleme suyu olarak kullanan başlıca eyaletlerdir. Enerji santralleri; soğutma
suyu, kül sulama ve baca gazı yıkama gibi gereksinimler için fazla su ihtiyacından dolayı
suların yeniden kullanımları için ideal tesislerdir. Petrol rafinerileri, kimyasal madde tesisleri
ve metal işleme tesisleri de geri kazanılmış sudan faydalanan endüstriler arasındadır (23).
Atıksuyun geri kazanılması, endüstriyel atıksuyun tesis içinde geri devri ile ve/veya evsel
AAT’lerde arıtılan suyun girdisi ile mümkün olabilmektedir. Bir endüstriyel tesis içinde su
çevrimi çoğunlukla endüstriyel prosesin tamamlayıcı bir parçasıdır; geri kazanılan ve yeniden
kullanılan sular, suyun korunması ve deşarj standartlarının sağlanması amaçlarına hizmet eder.
Soğutma suyu, birçok endüstri için geri kazanılmış suların en yaygın kullanım şeklidir ve tek
başına en büyük endüstriyel su ihtiyacını oluşturur. Ancak, soğutma suyu olarak arıtılmış
atıksuların kullanılması durumunda, korozyon, çökelek oluşması, mikrobiyal büyüme gibi
konulara dikkat edilmesi gerekir. Arıtılmış atıksuların kazan besleme suyu olarak kullanımı,
kazanın işletme basıncına bağlıdır. Genellikle yüksek basınçlı kazanlar, kalitesi yüksek sulara
ihtiyaç duyarlar. Genel olarak, ister içme suyu ile ister arıtılmış su ile beslensinler, tüm
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kazanlarda sertliğin sıfıra yakın olması istenir. Kazanlarda çökelti (kabuk) oluşumuna neden
oldukları için kalsiyum, magnezyum, silisyum ve alüminyumun arıtılması istenir. Arıtılmış
suların proses suyu olarak kullanımı durumunda her bir endüstri için ayrı inceleme yapmak
gerekir. Örneğin, elektrik endüstrisi devre kartları ve diğer elektronik parçaların yıkanması için
hemen hemen damıtılmış su kalitesi gerekirken, deri endüstrisi düşük kaliteli su kullanabilir
(22).

3.2.ARITILMIŞ ATIKSULARIN TARIMSAL AMAÇLI KULLANIMI
Evsel atıksuların arıtılarak tarımsal kullanım için sulama amaçlı olarak araziye uygulandığı en
eski kanalizasyon sistemi on altı ve on yedinci yüzyıllarda Almanya'nın Bunzlau kentinde ve
Edinburgh, İskoçya'da işletilmiştir (27). Latin Amerika'da 400 m3 /s'lik ham atıksu yüzeysel
sulara deşarj edilmekte ve neredeyse 500 000 hektarlık tarım arazisi büyük bir kısmı arıtılmamış
olan atıksuyla sulanmaktadır (Meksika-350000 ha, Chile-16000 ha, Peru and Argentina-55003700 ha). Meksika'da atıksuyla sulama 1926'da farklı ürünlerin sulanmasıyla başlamıştır ve
bundan 80 yıl sonra atıksular 40 farklı yeniden kullanım alanına sahip olmuştur ki bunun
yalnızca %11'i toplam 350 000 hektarlık tarımsal alanın sulanması için arıtılmaktadır (28).

Tarımda arıtılmış atıksuların kullanımı öncelikle üretimin artmasına katkıda bulunur. Bunun
nedeni arıtılmış atıksuların, bitkinin besin maddesi olan nütrientleri içermesidir. Arıtılmış
atıksuların nütrient açısından zengin olması zirai amaçlı kullanımlarında artışa neden
olmaktadır . Sulamada geri kazanılmış su kullanımı toprak verimliliğini artırabilir. Ek olarak,
ıslah edilmiş sudaki azot ve fosfor çoğu, bitkiler tarafından kolaylıkla kullanılabilen formlarda
bulunur. Toprakta ilgili element içeriklerindeki değişiklikler nedeniyle, geri kazanılmış sulama
ile topraktaki enzim faaliyetleri de iyileştirilebilir. İyileştirilmiş su, azot, fosfor ve potasyum
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gibi birçok besleyici içerdiğinden, geri kazanılmış su ile tarımsal sulama, gübre kullanımını
azaltabilir.
Bir evsel atıksuyun sulama suyu olarak geri kazanılmasında su kalitesi açısından
kullanılabilecek
en
önemli
patojen
mikroorganizma,
indikatörler,
koliform
konsantrasyonudur.Atıksular tarımsal sulamada yeniden kullanılırken, dikkat edilmesi gereken
kriterler vardır. Bunlar, sulanacak bitkide meydana gelebilecek birikme, patojen
mikroorganizmaların halen yaşama riski ve kimyasal maddelerin birikmesi durumudur. Yeşil
alanların sulanması durumunda ise halkın bu bölgeye girmesi, eser elementlerin birikmesi gibi
riskler vardır. Atıksuların geri kullanımı durumunda, bu hususlara dikkat edilmesi gerekir. [25].

Ürün Seçimi ve Ürün Dağılımı
Bir arazide normalde yetişebilecek ürünler arasından hangisinin veya hangilerinin seçileceği,
sulama suyu olarak kullanılacak olan atıksuyun kalitesi dikkate alınarak kararlaştırılır.
Atıksular ile yetiştirilebilecek ürünler aşağıda verilmektedir:
Yem bitkileri : Ot ve çim çeşitleri, yonca ve benzeri yem bitkileri
Arazi bitkileri : Mısır, darı, buğday, arpa, çavdar, pirinç, baklagiller, akdarı, şeker pancarı,
pamuk, keten, yağ bitkileri (ayçiçeği, kolza, kanola), tütün
Sebzeler : Domates, patates, salatalık, enginar, brokoli, ıspanak, soya fasulyesi, fasulye, kabak,
karnabahar, bamya
Meyveler : Turunçgiller, elma, çilek, üzüm, muz
Diğerleri : Çeşitli ağaçlar, ormanlar, süs bitkileri ve çiçekler
Şehirlerin yakınlarında bulunan sulama sahalarında kullanılacak atıksu kalitesi, sağlık
yönünden doğabilecek problemlerin önüne geçmek için, ciddiyetle kontrol edilmelidir.
Sulamada arıtılmamış veya az arıtılmış atıksu kullanılacaksa, yem bitkileri veya çiğ
yenmeyecek arazi bitkileri tercih edilmelidir.
Ayrıca, atıksu ile toprağın kimyasal içerikleri ve bunların muhtemel etkileşimleri de, seçilen
ürün çeşidini etkilemektedir. Örneğin, meyveler, kimyasal kalite, tuzlar vb. karşı çok
hassastırlar. Çok gübre isteyen bitkiler, atıksu sulamasına daha elverişlidir. Bu bitkilere örnek
olarak bazı yem bitkileri (alfalfa), mısır, yonca ve soya fasulyesi sayılabilir. Yerel tarım
tecrübeleri, ürünlerin pazarlanma durumu, iklim, zemin cinsi ve atıksu kalitesi, yetiştirilecek
ürünün seçiminde göz ardı edilemeyecek faktörlerdir. Ayrıca, ürünün mekanize tarıma
uygunluğu, çevrede gübre ve tarım ilaçları temin imkanları da dikkate alınmalıdır. Atıksu ile
hangi mevsimde hangi ürünün arazinin hangi kısmında yetiştirileceği de önemlidir. Her bitki
türünün su ve gübre ihtiyacı, yetişme süresi gibi özellikleri farklı olduğundan, en uygun bitki
türleri seçilirken bu hususlara dikkat edilmelidir(1).
Atıksu Kalitesi
Bir atıksuyun sulamada kullanıma uygun olup olmadığı, sulama suyu kriterlerine göre
belirlenir. Sudaki sodyum, kalsiyum, TÇM (Toplam çözünmüş madde) ve bitkilerin ağır metal
alma, nütrient (N, P) kaybetme, patojen taşıma gibi özellikleri dikkate alınır. Söz konusu ulusal
standartlar Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Ek-7’de verilmektedir.
10

Ön Arıtma
Ön arıtma, toprak-bitki-su sisteminin sürdürülebilirlik esasına göre yapılmalıdır. Ön arıtma
esnasında pH ayarlaması veya karbonlu organik madde giderimi yapılabileceği gibi, bazı
durumlarda daha karmaşık kimyasal ayarlamalar da yapılabilir. Evsel atıksular ve yüksek
BOİ’li tarımsal-endüstriyel atıksular için, doğal yöntemler uygulanarak basit ön arıtma
yapılabilir. Böylece, deşarj standartları ve kaynak korunması sağlanmış olur.
Ön arıtma,
• Oksidasyon havuzları
• Havalandırmalı lagünler
• Anaerobik reaktörler ve bunları takip eden alg, su sümbülü ve su mercimeği havuzları ile
gerçekleştirilebilir.
Bu yöntemler çok az enerji gerektirir, hatta hiç gerektirmeyebilir. Ancak bu sistemlerin yer
(arazi) ihtiyaçları oldukça fazladır. Arıtmanın yapılacağı yerde her zaman yeterli alana sahip
arazi bulmak mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda daha çok mekanik aksam gerektiren
kompleks tesisler tercih edilir. Bu tür tesislerde ise daha az arazi, daha çok enerji ihtiyacı söz
konusudur. Ayrıca işletilmeleri de daha zordur. Dolayısıyla, mümkün olduğu kadar doğal
yöntemler tercih edilmelidir (9).
Atıksuyun Ön Arıtımı
Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) tarafından, epidemiyolojik olaylar dikkate alarak, sulamada
kullanılacak atıksularda bağırsak kurtları ve koliformlar için standartlar geliştirilmiştir.
Hindistan’da atıksuyun yüzey sularına deşarj standartları, sulama standartlarından daha sıkıdır.
Bu nedenle, atıksuyun mümkün olduğunca sulama yoluyla bertarafı tercih edilir. Sulama
standartları için istenen BOİ değeri (100 mg/L’ye kadar izin verilmektedir). Sulama öncesi ön
arıtma ünitesi, havalandırmalı lagün veya stabilizasyon havuzu sistemleri kullanılarak (ayrı ayrı
ve bunların kombinasyonlarıyla) sağlanabilir. Bugün Hindistan’da bağırsak kurtları ve
koliformlar için belli standartlar yoktur. Endüstriyel atıksulardaki toksik maddeler,
öncelikli kirleticiler, ağır metaller, deterjanlar, vb. maddeler kaynakta önlenmelidir.
Çünkü bu maddelerin arıtılması hem zor, hem de pahalıdır.
Özellikle bağırsak kurtlarının giderimi için arıtma teknolojisi seçimi önem arz etmektedir.
Konvansiyonel arıtma ve klorlama ile helmintler giderilmemektedir. Sadece kum filtreleri ve
5–7 günlük bekletme sürelerine sahip oksidasyon havuzları (seri halde), helmintlere karşı etkili
olmaktadır. Atıksuyun sulamada kullanılabilmesi için bazı ülkelerde istenen şartlar, Tablo 2’de
verilmektedir(1).
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Tablo 2. Suyun tarımsal sulamada kullanımını kontrol için bazı ülkelerdeki gereksinimler (9)
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Şekil 3. Çeşitli amaçlarla geri kazanımı planlanan arıtılmış atıksular için arıtma prosesleri akım
şeması (a) gıda ürünü olmayan bitki sulaması, (b) yeşil alan sulaması, ve (c) endüstriyel proses
suyu (29).
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Çeşitli amaçlarla geri kazanımı planlanan arıtılmış atıksular için arıtma prosesleri akım şeması
Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 4. Tipik yüzeysel su arıtma sistemi (tesisi) akım şeması(1)

Şekil 5. Antalya Gazipaşa Belediyesi’nin Temmuz 2012’de işletmeye açılan membran
biyoreaktör AAT’nin bir görünüşü (1).
Tipik bir yüzeysel arıtma tesisi akım şeması ve görünüşü Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir.
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3.3. ARITILMIŞ SULARIN KULLANIM RİSKLERİ

Tablo 3. Atıksularda patojenler ve kimyasallar ile ilişkili risk kaynakları (7)

Tablo 4. Su ve/veya arıtılmış atıksularla ilişkili olarak görülen hastalıklar (7)
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Tablo 5. Sulamada atıksuların kullanılmasından kaynaklanan salgın hastalıkların incelenmesi
sonucu özetlenen sağlık riskleri (7 ve 8)

Atıksuların yeniden kullanılması ile ilişkilendirilen birçok risk etmeni bulunmaktadır. Bazı risk
etmenleri kısa sürede etkili olurlar ve ortaya çıkan etkinin şiddeti insanların, hayvanların
çevresel etkenlere temas potansiyeline bağlı olarak değişir (patojenler gibi). Diğer risk
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etmenleri ise daha uzun sürelerde ve arıtılmış suyun sürekli kullanılmasıyla artan (toprak
tuzluluğu, toksik kimyasalların etkileri gibi) etkilere sahiptir (7). Atık suların içerdiği ve sağlık
riski oluşturan patojenler ve kimyasallar ile bulaşma yolları Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 4’te
ise su ve/veya arıtılmış atıksularla ilişkili olarak görülen hastalıklar sıralanmıştır. Tablo 5’te
özellikle atıksuların tarımsal sulamada kullanılmasından kaynaklanan salgın hastalıkların
incelenmesi sonucunda görülebilecek sağlık riskleri özetlenmektedir. Bu bilgilerden de
anlaşılacağı üzere, birçok yeniden faydalı kullanım alanı olan arıtılmış atıksuların özellikle
tarımsal sulamadaki uygulamalarda halk sağlığına özen gösterilmesi ve dikkatle uygulanması
gerekmektedir(1).

4.ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN ARITILMIŞ ATIKSUYUN KULLANIMI ÖRNEKLERİ
Küresel ölçekte geri kazanılan atıksuların kapasitesi 2005 yılında 19,4 milyon m3 , 2010 yılında
33,7 milyon m3 olduğu tahmin edilmiş, ayrıca bu değerin önümüzdeki 10 yılda %181 artacağı
beklenmektedir. Bu konuda dikkat çeken büyük pazarların Çin, ABD, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika ülkeleri, Batı Avrupa ülkeleri ve Güney Asya ülkeleri olacağı şimdiden bellidir.
Arıtılmış atıksu gerikazanımı ABD' de gün geçtikçe rağbet gören bir uygulama olup, 40 yıldır
teknolojinin de gelişmesine paralel olarak kullanım hızı artmaktadır. Günlük 6,4 milyar m3 su
yeniden kullanılmaktadır ve toplam su hacmi üzerinden arıtılan su kullanımının yıllık %15
arttığı tahmin edilmektedir. 2002 yılında Florida'da günlük 2,2 milyon m3 , Kaliforniya' da ise
2 milyon m3 arıtılmış su kullanılmıştır (12).
Avrupa’da 200’den fazla kullanılmış su geri kazanım projesi mevcuttur ve bu geri kazanım
uygulamaları 4 kategoride ele alınmaktadır. Bunlar tarımsal, endüstriyel, kentsel, rekreasyon
alanları, akiferlere geri besleme ve bunların kombinasyonları şeklindedir. Arıtılmış atıksuların
kullanım alanları Güney ve Kuzey Avrupa’da farklıdır. Güney Avrupa’da projelerin %44’ü
tarımsal sulamada, %37’si ise kentsel ve çevresel uygulamalarda kullanılırken, Kuzey
Avrupa’da %51 kentsel ve çevresel uygulamalarda, %33’ü ise endüstrilerde
kullanılmaktadır(10). Ayrıca Avrupa’da kıyı akiferlerinin tuzlanmasını önlemek için, arıtılmış
atıksuların yeraltı sularına deşarjı artan bir ilgi görmektedir. Bu konuyla ilgili Barcelona ve
Londra’nın kuzeyinde iki büyük proje gerçekleştirilmiştir. Atıksuların yeniden kullanımıyla
ilgili yapılan proje çalışmaları ülkelerin sektörel su kullanımlarını da yansıtmaktadır
Avrupa’da kentsel atıksuların yeniden kullanımı ve atıksuların geri kazanımı önemli bir konu
olup, Avrupa Birliği komisyonu tarafından bu konuyla ilgili araştırma projeleri
desteklenmektedir.AB’nin yeni üyelerinden Kıbrıs’ta 6 Mm3 /yıl su, 20 AAT tarafından
üçüncül arıtma ile arıtılarak sulama amaçlı kullanılmıştır. 12 adet ikincil arıtma ile arıtılan
atıksular ise sulama dışındaki diğer amaçlar için kullanılmıştır. Ayrıca güney sahilindeki
Limassol ve kuzey sahilindeki Larnaca ve Ayia Naa-Paralimni turistik bölgelerinde atıksuların
arıtımı ve yeniden kullanımına yönelik çalışmaları da mevcuttur. 2012 yılına kadar köylerde ve
şehirlerdeki merkezi toplama sistemleri ve arıtma tesisleri tamamlanarak arıtılmış atıksu
hacminin 30 Mm3 ’e çıkması planlanmıştır (10).

Ortadoğu ve Arap ülkelerine göz atıldığında, özellikle kanalizasyon deşarjlarının tarımda
kullanılması çok eskilere dayanmaktadır. Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına olan ilgi de
son yıllarda artmaktadır. Teknolojik olarak arıtılmış atıksuların kullanımı ise ilk olarak
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1950’lerde Kuveyt’de başlamıştır. Daha sonra 60-70’li yıllarda diğer ülkelere de yayılmıştır.
Bunda bölgedeki üye ülkeleri destekleyen FAO önemli bir rol oynamıştır. Bölgedeki
gelişmekte olan ülkelerde arıtım Avrupa’daki gibi ileri düzeyde bir arıtma ile olmayıp, maliyeti
düşük stabilizasyon havuzları gibi yöntemler tercih edilmektedir (10).
Dünyadaki 130,000 m3 /gün akış kapasiteli en büyük stabilizasyon havuz sistemi Ürdün’ün
Amman şehrinde bulunmaktadır. Bunun dışında 80,000 m3 /gün akış kapasiteli Mısır’daki
İsmailia stabilizasyon havuz sistemiyle arıtılmış atıksular da sulama amaçlı kullanılmaktadır.
Bölgenin arıtılmış atıksu hacmi yaklaşık 2,6–6 milyar m3 /yıl olup yarısından çoğu tarımsal
amaçlı kullanılmaktadır. Arap ülkelerinde toplam arıtılmış atıksuların yeniden kullanım miktarı
yılda 1200 Mm3 olarak belirlenmiştir. Suriye, Suudi Arabistan ve Mısır arıtılmış atıksularını en
çok kullanan ülkeler olup, bölgedeki tüm atıksu yeniden kullanımın gelişigüzel yapılması ve
arıtılmamış atıksuların sulamada kullanılması sonucu önemli sağlık riskleri de görülmektedir
(10)

Şekil 6. Japonya’da çoklu dağıtım hatlarının ayırt edilmesi için renklerin kullanımı; burada
mavi hat içme suyu sarı hat ise arıtılmış atıksu hattıdır (11)
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Şekil 7.Japonya’da çoklu dağıtım hatlarının ayırt edilmesi için renklerin kullanımı ve
bağlantılar (11)
Arıtılmış atıksuların yaygın kullanıldığı bir ülke olan Japonya’da bu sular gerek evlerde ve
endüstrilerde, gerekse sulamada kullanılmaktadır. Bu nedenle arıtılmış atıksuların dağıtım
hatları ayrı renklerle ayırt edilebilir bir uygulamaya gidilmiştir. Şekil 6’da bu uygulamanın tipik
bir görünüşü verilmektedir. Bir diğer şekilde ise hem temiz su hem de geri kazanılmış su
hatlarının enine bağlandığı bir mekan içi dağıtım şeması gösterilmektedir. Bu şekle
bakıldığında her iki hattın üzerindeki vanalara kumanda edilerek tuvaletlerde istendiğinde
temiz su istendiğinde ise geri kazanılmış su kullanılabilecektir ve renk ayırımları ile hangi
suyun kullanıldığı bilinecektir (Şekil 7).
Tablo 6. Bazı ülkelerde atıksuların yeniden kullanımına ilişkin mevcut durum ve yasal
düzenlemeler ( 32)
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Bazı ülkelerde atıksuların yeniden kullanımına ilişkin mevcut durum ve yasal düzenlemeler
Tablo 6’da verilmiştir.

Şekil 8. Dünya’da atıksuyun yeniden kullanım alanları (US EPA, 2012 (33)
Sonuç olarak ;2011 yılında; Dünya’da 7 milyar m3 /yıl arıtılmış atıksu yeniden kullanılmış ve
bu değerin toplam su kullanımına oranı %0.59 olmuştur (33). Nas ve Yılmaz tarafından yapılan
çalışmada(33) “2030 yılında; Dünya’da 26 milyar m3 /yıl arıtılmış atıksuyun yeniden
kullanılacağı öngörülmektedir. Bu durumda arıtılmış atıksuyun toplam su kullanımına oranının
%1.66 olacağı tahmin edilmektedir.
Dünya’da geri kazanılmış atıksular %32 oranında tarımsal sulama amaçlı olarak
kullanılmaktadır. Tarımsal sulama amaçlı su kullanımını; peyzaj amaçlı sulama %20 ve
endüstriyel kullanım %19 ile takip etmektedir (33). (Şekil 8)
5.TÜRKİYE’DEKİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ’NİN (AAT) DURUMU
Türkiye’de debisi 2.000 m3 /gün’ün üzerinde olan 603 evsel atıksu arıtma tesisi bulunmakta
olup bu tesislerin toplam debisi 16.7 milyon m3 /gün’dür. 603 AAT’nin 221’inden çıkan
arıtılmış kullanılmış sular fiili olarak tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Çıkış suları fiilen
sulamada kullanılan atıksu arıtma tesislerinin toplam debisi 6.7 milyon m3 /gün’dür. Bahsedilen
221 AAT’den çıkan sularla sulanan alanlarda oldukça geniş ve çeşitli bir ürün deseni
bulunmaktadır. Buğday, arpa, ayçiçeği, şeker pancarı, kavun, sebze, meyve, bağ, narenciye,
pamuk, zeytin, susam, mısır vb. pek çok ürün fiilen kullanılmış sularla sulanmakta olup, 221
AAT’den 92’sinin çıkış suları ile sulanmakta olan sulama tesislerinde çiğ tüketilen sebzelerin
de olduğu bilinmektedir. Türkiye’deki 603 AAT’den 50’sinin çıkış suları baraja deşarj
olmaktadır. Söz konusu tesislerin toplam debisi 1.4 milyon m3 /gün’dür. Söz konusu barajların
büyük çoğunluğunu sulama barajları oluşturmaktadır (10).
Türkiye’deki 603 AAT’den sadece 53’ünde dezenfeksiyon ünitesi bulunmaktadır. Çıkış suları
fiilen sulamada kullanılan 221 AAT’nin ise sadece 42’sinde dezenfeksiyon ünitesi
bulunmaktadır. Ancak tesislerden alınan bilgiler ve sahada yapılan çalışmalar neticesinde söz
konusu 42 dezenfeksiyon ünitesinden sadece 13’ünün çalıştırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca tesis
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çıkışlarından alınan numunelerin analiz edilmesi neticesinde dezenfeksiyon ünitesi çalıştırılan
4 tesisin çıkış sularının da mikrobiyolojik olarak sulama suyu kalite kriterlerini sağlamadığı
tespit edilmiştir (18).
6.ARITILMIŞ ATIKSUYUN TÜRKİYE’DE SULAMADA KULLANIMI
Türkiye’de geri kazanılmış atıksuların sulama suyu olarak kullanılması 20 Mart 2010 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan 27527 Sayılı Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’ne
göre değerlendirilmektedir. Bu tebliğe göre, ticari olarak işlenmeyen gıda ürünlerinde; yüzeysel
ve yağmurlama sulama ile sulanan, ham olarak direkt yenilen gıda ürünleri ve her türlü yeşil
alan sulamasında ikincil arıtma, filtrasyon, dezenfeksiyon üniteleri kullanılmaktadır. Ticari
olarak işlenen gıda ürünlerinde; Meyve bahçeleri, üzüm bağları, çim üretimi ve kültür tarımı,
otlak hayvanları için mera sulamasında ise ikincil arıtma, dezenfeksiyon üniteleri
kullanılmaktadır. Sulama suyunun kimyasal kalitesinin değerlendirilmesinde tuzluluk,
geçirgenlik ve özgül iyon toksisitesine bakılır. Tuzlulukta iletkenlik ve toplam çözünmüş
maddeye bakılırken, geçirgenlikte sar testi yapılır. Özgül iyon toksisitesinde ise sodyum, klorür,
bor miktarlarına dikkat edilir. Askıda katı madde, sulama sistemini tıkadığı için önemlidir.
Klasik atıksu arıtma tesisinde AKM konsantrasyonu üçüncül arıtma uygulandığında
düşmektedir. Atıksu geri kazanımında teknoloji seçimi yaparken, su kalitesi açısından
kullanılabilecek en önemli indikatörler, koliform ve patojen mikroorganizma
konsantrasyonudur(25).
Arıtılmış atıksuların sulamada kullanımı Türk Çevre Mevzuatında 1991 yılından beri yer
almasına karşın uygulaması yaygın değildir. Arıtılmış atıksular daha çok orman, park ve bahçe
alanlarının sulamasında kullanılmıştır. 2000’li yıllardaki az sayıdaki uygulamalara bakıldığında
ise Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresinin çevreye yönelik yürüttüğü çalışmalar
arasında “Küçük Yerleşimlerde Kentsel Atıksuların Yeniden Kullanımı” gibi çalışmalar örnek
olarak verilebilir. Konya AAT çıkış suyunun sulama suyu olarak tarım bitkilerine uygulanması
ile ilgili bazı pilot ölçekte uygulamalar da mevcuttur (20).
Bu konuda ülkemizde yapılan araştırma çalışmaları da mevcuttur Örneğin Üstün ve Solmaz
(2007) tarafından yapılan bir çalışmada (19) , 48000 m3 /gün atıksuyun kimyasal arıtma ve uzun
havalandırmalı aktif çamur sistemi ile arıtıldığı bir Organize Sanayi Bölgesi AAT’den çıkan
atıksuların tarımsal sulama suyu olarak incelenmiştir. Yapılan araştırmada bu suyun ilave
kimyasal çöktürme ve iyon değiştirme yöntemleri ile 1. Sınıf tarımsal amaçlı sulama suyu
kalitesine ulaştığı ve tekrar kullanılabilirliğinin mümkün olduğu tespit edilmiştir.
Çapar vd. (2004) çalışmasında(21), bir halı fabrikasına ait baskı ve asit boyama atıksularının
arıtımı ve geri kazanımına yönelik yaptığı araştırmada, baskı boyama atıksuyunun kalitesi,
British Textile Technology Group tarafından sentetik iplik boyama işlemi için belirlenmiş olan
geri kazanım kriterleri ile karşılaştırılmış ve bunun sonucu baskı boyama atıksularından alum
ile kimyasal çöktürme sonrası nanofiltrasyon (NF) ve ultrafiltrasyon (UF) prosesleri ile elde
edilen süzüntü sularının boyama işleminde yeniden kullanılabilecek kalitede olduğu
belirlenmiştir. Asit boyama atıksuları için ise mikrofiltrasyon (MF) ön işleminin ardından
uygulamalı üç kademeli NF işlemi ile geri kazanım kriterlerinin sağlandığı görülmüştür.
Atıksuların yeniden kullanımına yönelik Alaton vd. (2007)’nin yaptığı bir diğer çalışmada 1350
m3 /gün kapasiteli Silivri, 100,000 m3 /gün kapasiteli Paşaköy, 110,000 m3 /gün kapasiteli
Kayseri ve 227,000 m3 /gün kapasiteli Adana AAT’leri incelenmiştir. Bu dört tesisin deşarjları
mevcut sulama suyu kalite kriterlerine göre incelenmiş ve dördününde özellikle önemli bir su
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kalite parametresi olan fekal koliform açısından tarımsal amaçlı sulama suyu olarak
kullanımına elverişli olmadığı görülmüştür. Bunun nedeninin de bazı tesislerde
dezenfeksiyon ünitesinin olmaması, olanlarda ise gerek yüksek enerji maliyeti gerekse de
dezenfeksiyon kimyasal ihtiyaçları nedeniyle yeterince verimli olamamasından
kaynaklandığı belirtilmiştir. Dolayısıyla mevcut bu tesislerin bazı ilave iyileştirmelerle
atıksularının yeniden kullanımına uygun hale getirilmesinin
mümkün olacağı
görülmektedir.(1).
Arıtılmış atıksuların sulamada kullanımı konusunda Gaziantep ilinde çiftçilerle yapılmış bir
anket çalışmasının sonuçları yayınlanmıştır (30). Araştırma sonucunda, araştırma alanındaki iki
köyde yer alan 256 adet tarım işletmesinin sahibi olan çok sayıdaki çiftçi ailesinin geçimlerini
atıksu ile sulama yaparak yetiştirilen ürünlerden elde edilen gelirden sağladıkları belirlenmiştir.
Bu araştırmada bu suyu kullananların büyük çoğunluğunun tarımdan başka bir gelir kaynağı
olmadığı, atıksuyun zararlarını bildikleri halde, mecburiyetten ve kesintisiz bir su kaynağı
olduğundan dolayı tarımsal sulamada atıksu kullandıkları tespit edilmiştir. Ancak, sulayıcıların
büyük kısmının atıksu kullanımı sırasında koruyucu önlemler almadıkları, suya doğrudan temas
ettikleri, atıksu ile yetiştirilen ve pişirilmeden yenen sebzeleri özel bir yıkama işleminden
geçirmedikleri, küçük çocukların da sulama sırasında arazide oldukları ve atıksu kullanımı
konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları görülmüştür. Ayrıca, çiftçilerin, Gaziantep Su ve
Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) AAT’sinden çıkan suyun yeterince arıtılmadığına inandıkları,
büyük çoğunluğunun su kalitesinden memnun olmadıkları belirlenmiştir.(1).
Atıksuların arıtıldıktan sonra özellikle ülkemizde en uygun yeniden kullanım alanları, sulama
suyu ve endüstriyel soğutma/proses suyu alanlarıdır. Halen işletilmekte olan AAT’lerde
yapılacak bir takım yenileme ve iyileştirmelerle arıtılmış sulardan yararlanmak mümkün
olabilecektir. Bu bağlamda Şekil 3’de arıtma türüne göre arıtılmış suyun hangi amaçla
kullanılabileceği gösterilmektedir. AATTUT (2010) Tablo E7.12’de (25) atıksu geri kazanım
amacı ve uygulanabilecek arıtma sistemleri sunulmuştur. Atıksu geri kazanımında teknoloji
seçimi yaparken, su kalitesi açısından kullanılabilecek en önemli indikatörler, koliform ve
patojen mikroorganizma konsantrasyonudur (25). Birincil, ikincil ve üçüncül (ileri) arıtma
sistemleri arasında yaygın kullanımları gün geçtikçe artan membran teknolojileri ve atıksu
dezenfeksiyon sistemleri dikkat çekmektedir. Özellikle atıksuların alternatif su kaynağı olarak
geri kazanımı düşünüldüğünde, bu teknolojilerden yararlanıldığı görülmektedir. Bu sistemler
mevcut sistemlerin iyileştirilmesinin yanı sıra yeni sistemler geliştirilirken de
kullanılmaktadır(1).
Arıtılmış atıksuların sulamada kullanılması durumunda suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik
parametreler açısından sınır değerlere uygunluğu dikkate alınmalıdır.Bingül ve Altıkat tarafından
yapılan bir çalışmada ( çalışmada tarımsal amaçlı kullanım için arıtılmış atıksu AATTUT kapsamında
değerlendirilmiş olup, pH, BOİ, KOİ, AKM, klor ve fekal koliform açısından tarımsal sulamaya uygun
olduğu ancak bulanıklık, iletkenlik ve sodyum parametreleri açısından ise sulamada kullanımının
mümkün olmadığı belirlenmiştir. Çıkış suyuna ters osmoz, iyon değişimi gibi iletkenliği ve sodyum
konsantrasyonunu düşürücü ilave bir arıtım uygulandığı takdirde evsel nitelikli arıtılmış atıksu, sulama
suyu olarak kullanılabilecek ve böylelikle hem alıcı ortam hem de su kaynakları korunmuş olacaktır.
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7.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Su Kaynaklarının iklim değişikliği, kuraklık, nüfus artışı gibi baskılar altında olduğu bölgeler
başta olmak üzere arıtılmış evsel ve endüstriyel atıksuyun dünyanın pek çok yerinde tarımda,
su ürünleri yetiştirmede, endüstride, evsel ve rekreasyonel amaçlı olarak kullanıldığı
bilinmektedir.Ancak toksik maddeler içeren atıksuların sulama ve su ürünlerinde kullanımı
sonucunda, metal birikimleri olduğu, toprağın ve yeraltı suyu kalitesinin bozulduğu ve toprakta
tuzluluk problemleri yarattığı da literatürde yer almaktadır (26).
Bu nedenle, arıtılmış atıksuların dezenfeksiyon ünitelerinden geçirilmesi ve temiz su ile
karıştırılarak kullanılması önerilmektedir. Özellikle sulama ve su ürünleri yetiştiriciliği amaçlı
direkt temas gerektiren kullanımlarda metaller, diğer toksik organik/inorganik kirleticiler
açısından ve mikrobiyal kalitenin sağlık riski taşımayacak iyi düzeyde olması büyük önem
taşımaktadır.Yine araştırmalarda, kirleticilerin birikim seviyelerinin ve ürün verimlerinin bitki
türüne göre değişmekte olduğu, kirletici konsantrasyonları standartları sağlasa bile birikim
yapabildiği ve yüksek nütrient konsantrasyonlarının su ihtiyacını arttırdığı görülmüştür.
Endüstriyel geri kullanımda, atıksuların arıtım yöntemleri ve gerekli olan su kalitesi endüstri
tipine bağlı olarak değişmektedir.
Arıtılmış atıksuyun kullanımı konusunda AB’de standard belirleme çalışmaları büyük bir
titizlikle yürütülmektedir. Arıtılmış atıksu kullanımının arttırılması su yönetiminin önünde bir
hedef olarak yer almalıdır. Ancak arıtılmış atık suyun özellikle tarımsal sulamada kullanımı
konusundaki uygulamalar halk sağlığı açısından çok sıkı bir şekilde denetlenmelidir.
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Diğer ülkelere kıyasla ülkemizde atıksuların yeniden kullanımı alanında yapılan uygulama
sayısı azdır. Hızlı kentleşme ,nüfus artışı ve iklim değişikliği etkisinin artması sonucunda
ülkemizde arıtılmış atıksuların yeniden kullanımını da artacaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel ve endüstriyel arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için
ulusal ve uluslararası uygulamaların ve standartların araştırılarak ülkemize özgü arıtılmış
atıksuların her türlü yeniden kullanımı için gerekli olan yasal çerçeveyi oluşturmaya yönelik
teknik ve idari kriterlerin önerilmesi amacıyla 2017 yılında Selçuk Üniversitesi ile protokol
imzalanmıştı.
Proje kapsamında; Arıtılmış atık suların yeniden kullanımına ilişkin ulusal ve uluslararası
mevzuat uygulamaları karşılaştırılmış, ülke genelindeki 1127 adet evsel/kentsel atıksu arıtma
tesisi ziyaret edilerek, bu tesislerin türleri ile mevcut durumlarının, tesislerin sorunlarının ve bu
sorunların çözümü için gerekli yatırım maliyetleri belirlenmiştir. “Arıtılmış Atıksuların
Yeniden Kullanımı” Projesi ile 2017 yılında ülkemizde 15 evsel/kentsel atıksu arıtma tesisinden
geri kazılarak yeniden kullanılan suyun oranı %0.78 olarak tespit edilmiştir. Kurulu olan geri
kazanım tesislerinin oranı ise %1.2 olarak belirlenmiştir (34).
Halen Konya Selçuk Üniversitesi tarafından Konya KOSKİ arıtma tesislerinde arıtılan suyun
tamamının sulamada kullanılabilmesi çalışması yapılmaktadır. Burada gerekli su kalite
kriterleri,
ve depolama yapılarak yeniden kullanımı halinde kriterler belirlenmeye
çalışılmaktadır.
Arıtılmış atık suların yeniden kullanımında fayda-maliyet analizi
yapılmaktadır. Arıtılmış suyunun dezenfekte edilerek, şehir ve tesis sulama suyu olarak
kullanılması amacıyla açık kanal tipi ultraviyole dezenfeksiyon sistemi kurulmuştur.
Ülkemizde, “Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde” atık suların geri kazanımı ve
yeniden kullanımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Evsel atıksuların bir su kaynağı, bir
hammadde kaynağı ve bir enerji kaynağı olduğu yaklaşımı ile bazı planlamalar da yapılmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksuların geri kazanılarak
yeniden kullanımı yolunda 2023 yılı hedefini %5 olarak belirlemiştir.

8.KAYNAKÇA
(1) Tanık A, Öztürk İ, Cüceloğlu G (2016) ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN
KULLANIMI VE YAĞMUR SUYU HASADI SİSTEMLERİ (EL KİTABI) (2. Baskı)
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ANKARA, Nisan 2016.
(2) Karakaya N., Gönenç E., (2005). Alternatif Su Kaynaklar, II. Ulusal Su Mühendisliği
Sempozyumu, 21-24 Eylül 2005 Gümüldür/İzmir
(3) Demir Ö., Yıldız M.,Sercan Ü., Arzum C. (2017) Atıksuların Geri Kazanılması ve Yeniden
Kullanılması Harran Üniversitesi Muh. Der. 02 (2017) p.1-14 HU J. of Eng. 02 (2017) p.1-14
[4] Fakıoğlu M., Güven H.,Öztürk İ. (2020) Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı: Bilimsel
Gerçekler, Psikolojik Ve Dini Tereddütler Helal ve Etik Araşt. Derg. / J. Halal & Ethical Res.
2 (2): 1-20, 2020.
(5) Hacısalihoğlu, S. (2016). Havza Amenjmanı. Havza Amenjmanı Ana Bilim Dalı Ders
Notları. Karadaniz Teknik Üniversitesi. [Erişim Tarihi: 23 Mayıs 2020]. Erişim bağlantısı:
http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/havzaamen ajmani_a4447.pdf

24

(6) Fakıoğlu, M., Karpuzcu, M. E., Öztürk, İ. (2018). İçme Sularında Alg Kaynaklı Tat ve Koku
Sorunu: Sebepleri, Geri Havzada Kontrol Tedbirleri, İzleme ve Arıtma Yöntemlerinin
Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 24 (6): 1141-1156.
(7) Kukul, Y. S., Anaç, S. (2008). Tarımsal Sulamada Atıksuların Kullanımı, 5. Dünya Su
Forumu Bölgesel Hazırlık Süreci, Türkiye Bölgesel Su Toplantıları, Bildiriler Kitabı, s. 81–87,
Havza Kirliliği Konferansı, 26–27 Haziran 2008, İzmir.
(8) Şahin, İ., Manioğlu, G. (2011). Binalarda Yağmur Suyunun Kullanılması, Tesisat
Mühendisliği Dergisi, 125, Eylül/Ekim 2011, 21–32
(9) Arceivala, J. S. (2002). Çevre Kirliliği Kontrolünde Atıksu Arıtımı, McGraw-Hill
Publishing Company Limited, New Delhi. 473 sayfa.
(10) Özbay, İ ve Kavaklı, M. (2008). Türkiye’de ve Diğer Ülkelerde Arıtılmış Atıksuların Geri
Kazanım Uygulamalarının İncelenmesi, Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli 2008, 14–17
Mayıs 2008, Bildiriler Kitabı, 1052–1065
(11) Tah,jima A., M. Yoshizawa, K. Sakurai, and M. Minamiyama (2007) Establishment Of
Guıdelines For The Reuse Of Treated Wastewater. 4th Japan-U.S. Governmental Conference
on Drinking Water Quality Management and Wastewater Control Jan. 22, 2007. Okinawa
(12) USEPA (2004). Guidelines for Water Reuse, EPA/625/R–04/108, September, U.S.
Agency for International Development, Washington, DC, 450.
(13) KOVİD-19 (SARS-CoV-2) VİRÜSÜNÜN BULAŞMA RİSKİNİN KULLANILMIŞ
SULARIN YENİDEN KULLANILMASI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Raporu .Nisan 2020 Ankara Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
(14) . Water Reuse: From Ancient to Modern Times and the Future. Angelakis, Andreas N., et
al. 2018, Front. Environ. Sci.
(15) WHO. Guidelines for the safe use of wastewater and excreta in agriculture and aquaculture.
Geneva : WHO, 1989.
(16) Council, Environment Protection and Heritage. National Guidelines for Water Recycling:
Managing Health and Environmental Risks. s.l. : Environment Protection and Heritage Council,
2006.
(17) European Comission, Supply security for critical chemicals needed for water supply and
sanitation during COVID-19-Crisis, 2020
(18) Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kullanılmış Suların Yeniden
Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi, Ankara, 2019
(19) Üstün, G.E., Solmaz, S.K.A. (2007). Bir Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma
Tesisinden Çıkan Atıksuların Tarımsal Amaçlı Sulama Suyu Olarak Yeniden
Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Ekoloji Dergisi, 62, 55–72.
(20) Alaton, İ., Tanık, A., Övez, S., İskender, G., Gürel, M., Orhon, D. (2007). Reuse Potential
of Urban Wastewater Treatment Plant Effluents in Turkey: A Case Study on Selected Plants,
Desalination, 215, 159–165.

25

(21) Çapar, G., Yetiş, Ü., Yılmaz, L. (2004). Halı Boyama Atıksularının Membran Prosesleri
ile Arıtımı, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 14(2), 9–15.
(22) Büyükkamacı, N. (2009). Su Yönetiminin Etkin Bileşeni: Yeniden Kullanım, İzmir Kent
Sorunları Sempozyumu, 8–10 Ocak 2009, Bildiriler Kitabı, 363–377.
(23) USEPA (2004). Guidelines for Water Reuse, EPA/625/R–04/108, September, U.S.
Agency for International Development, Washington, DC, 450.
(24) Crook, J., Ammerman, D., K., Okun, D.A., Matthews, R.L. (1992). Guideline for Water
Reuse, Camp Dresser and McKee Inc., Cambridge, Massachusetts, USA.
(25) AATTUT (2010). Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, 20 Mart 2010, R.G. No:
27527.
(26)Katip A. (2017) Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Alanlarının Değerlendirilmesi
ÖHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci., 2018, 7(2): 541-557
(27) SCHOLZ, M., “Recycling of Domestic Wastewater Treated by Vertical –Flow Wetlands
for Irrigation”, Wetlands for Water Pollution Control, 2016.
(28) AZİZ F., FARİSSİ M. “Reuse of Treated Wastewater in Agriculture: Solving Water Deficit
Problems in Arid Areas” Annals of West University of Timişoara ser. Biology,, 17,2, 95-110.
2014.
(29) Asano, T. ve Cotruvo, J. A. (2004). Groundwater Recharge with Reclaimed Municipal
Wastewater: Health and Regulatory Considerations, Water Research, 38(8), 1941–1951
(30) Yıldırım, M. U., Gül, A. (2008). Arıtılmış Atıksu ile Sulama Yapılmasına Çiftçi Yaklaşımı:
Gaziantep İli Örneği, Su Tüketim, Arıtma, Yeniden Kullanım Sempozyumu, 3–5 Eylül 2008,
İznik-Bursa, Bildiriler Kitabı, 347–354.
(31)Saraoğlu E. (2014) Arıtılmış Atıksuların Tarımsal Sulamada Yeniden Kullanımı .Uzmanlık
Tezi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı .Temmuz 2014
(32) Bozdoğan E.(2009) Kentsel atıksuların yapay sulak alanlarda arıtılması ve açık yeşil alan
sulamalarında kullanılabilme olanağının araştırılması Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana bilim Dalı Doktora Tezi Adana 232 s.
(33) Nas, B ., Yılmaz, C., (2019), Arıtılmış Evsel/Kentsel Atıksuların Yeni Bir Su Kaynağı
Olarak Kullanımında Faydalar ve Riskler, İklim Değişikliği ve Çevre, 4, (2) 42–46
(34) Nas, B., 2018b, Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı & Selçuk Üniversitesi, Final Raporu, Ankara
(35) Tanık, A., Şeker, D. Z., Öztürk, İ. (2009). Estimation and Distribution of Diffuse Nutrient
Loads in Melen Watershed, Turkey. Third Ain Shams University International Conference of
Environmental Engineering. April 14-16 2009.
(36) Bingül Z.,Altıkat A.(2017) Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal
Sulamada Kullanılabilirliği Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.
7(4): 69-75, 2017

26

27

28

2021
İÇME VE KULLANMA
SULARIMIZ HANGİ
KAYNAKLARDAN
GELİYOR ?

10 Kasım 2021

RAPOR NO: 43
Raporun Adı: İçme ve Kullanma Sularımız Hangi Kaynaklardan Geliyor ?
Raporu Hazırlayan: Dursun Yıldız
DSİ Daire Başkan Yrd. (E)
İnşaat Müh. Su Politikaları Uzmanı SPD Başkanı, TEMA Bilim Kurulu Üyesi.
İYTE Öğretim Görevlisi

RAPOR HAKKINDA
SPD olarak, su kaynaklarımızın mevcut durumunu karşı karşıya oldukları
tehditleri ve akılcı, planlı ve verimli kullanılması konusundaki gelişmeleri
yakından izlemeye ve koyulan hedefleri analiz etmeye çalışıyoruz.
İçme ve kullanma sularımız yüzeysuyu, yeraltısuyu (Kuyu ) ve kaynak suyu gibi
çeşitli kaynaklardan alınarak temin ediliyor. Ancak bu kaynaklarımız
uzun
dönemdir kentlere göç, hızlı nüfus artışı, kirlilik ve iklim değişikliği baskısı altında
bulunuyor.
Bu baskıların artması su kaynaklarımızın akılcı ,planı ve verimli bir şekilde
yönetilmesini de zorunlu kılıyor. Bu yönetimin katılımcı ve şeffaf bir şekilde
bütüncül bir anlayışla gerçekleşmesi için su kaynaklarımız hakkında toplumsal
bilgi ve bilincin arttırılması önem taşıyor.
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Bu raporda içme ve kullanma sularımızın hangi kaynaklardan geldiğini ve karşı
karşıya oldukları tehditleri, kirlilik kaynaklarını ele alarak bu bilinçlenmeye
katkıda bulunmaya çalıştık.
Raporu hazırlarken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Dr.Faize Sarış’ın
2021 yılında yayınlanan “Türkiye'de Evsel Su Tedarik ve Tüketim İstatistiklerinin
Değerlendirilmesi başlıklı çalışmasından ve SUEN’in Büyükşehir SKİ’leri arasında
Mukayeseli Değerlendirme Çalışmasından çokça yararlandık. Bu çalışmaları yapanları
tebrik ediyor ve raporumuzun faydalı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
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YÖNETİCİ ÖZETİ
• Son 27 yılda nüfusumuz %45 oranında ,içme ve kullanma suyu
çekimi ise %100 oranında artış göstermiştir.
• 30 Büyükşehirimizin 4 ünde içme ve kullanma suyu tamamen
yeraltısuyundan karşılanmaktadır
• Antalya ve Konya’nın içme ve kullanma suyunun %75’i ,İzmir ‘in
ise %60’ı kuyu sularından çekilmektedir.
• Türkiye’nin batısında evsel kullanım suyu daha çok kuyu
suyundan, doğusunda ise kaynak suyundan temin edilmektedir.
• 2000’li yıllardan sonra kentlere olan yığılma barajlardan yapılan
içme ve kullanma suyu çekimini arttırmıştır.
• 21 SUKİ tarafından paylaşılan veriler analiz edildiğinde; yüzeysel
ve yeraltı su kaynakları oranlarının sırasıyla ortalama %59.5 ve
%40.5 olduğu görülmektedir.
• Ülkemizde su kaynaklarının kalitesi hızla ve yaygın bir şekilde
bozulmaktadır. Bu durum su yönetiminin acil önlem alması
gereken öncelikli konular arasında bulunmaktadır.
• Türkiye’nin su kaynaklarının kalitesinin bozulmasının başlıca
nedenleri; doğal kaynakların aşırı kullanımı, plansız ve hızlı
sanayileşme ile çarpık kentleşme sonucu su kaynaklarına ulaşan
arıtılmamış evsel ve endüstriyel atık sular, mevcut atık su arıtma
tesislerinin kapasite ve proses bakımından yetersiz olması,
iletiminin etkin yapılamaması ve tarımsal faaliyetlerdir.
• Biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik kalite durumu ile nihai su
kalite durumunu belirleme çalışmalarında
8 havzada 1 yıl
boyunca izlenen 226 izleme noktasından 4’ü çok iyi, 37’si iyi, 145’i
orta, 29’u zayıf, 11 noktanın ise kötü su durumuna sahip olduğu
belirlenmiştir.
• Su kaynaklarının korunmasında temel yaklaşım kirliliğin kaynakta
önlenmesi olmalıdır. Kaynaklar kirlendikten sonra alınacak
önlemler daha zor ve pahalı olmaktadır.
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1. SU KAYNAKLARININ MEVCUT SEKTÖREL DURUMU VE SEKTÖREL SU
KULLANIMLARI
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 1’de verilmiştir (4).

Tablo 1 Yerüstü ve yeraltı sularının sektörel su kullanım dağılımları (4).
Tablo 1’de içme ve kullanma suyu ve sanayi suyu kullanım değerleri birlikte verilmiş olup toplam
kullanımın %23’üne karşılık gelmektedir. Her iki alanda yıllık toplam olarak 13 milyar m3 su
kullanılmaktadır (4).

2.SULARIMIZIN KALİTESİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü’nün 2018 yılında yayınladığı
TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ( 2016 yılı
verileriyle ) çok kapsamlı bir çalışma olup özellikle su kirliliği konusunda çok önemli veriler
içermektedir.
2016 yılı verileriyle hazırlanan bu raporda ülkemizdeki su kirliğinin mevcut durumu için aşağıdaki
bilgiler verilmektedir.

2.1. Yüzey Suları;
Türkiye Çevre Sorunları Ve Öncelikleri Değerlendirme Raporunda (1) 31 adet İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğünce, kendi sınırları içerisindeki, toplamda 158 adet yüzey suyu veya izleme noktası için
kalite sınıfları belirtilmiş olup bunların 42 adedi (%27’si) 1. sınıfa (yüksek kaliteli su), 31 adedi
(%20’si) 2. sınıfa (az kirlenmiş su), 33 adedi (%21’i) 3. sınıfa (kirlenmiş su), 52 adedi (%33’ü) 4.
sınıfa (çok kirlenmiş su) dahildir. Yüzey sularımızın muhtemel kirlenme nedenlerinin başında evsel
atıksular ve zirai ilaç-gübre kullanımı gelmektedir. Bunu evsel katı atıklar takip etmektedir
Yıllar itibariyle (2002-2016 arası) il sınırlarında bulunan yüzey sularının muhtemel kirlenme
nedenlerinin değişiminin eğilimine bakıldığında evsel atıksuların payının (% oran) bir miktar azaldığı,
evsel katı atıkların payının ise arttığı, görülmektedir.
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Yüzey Suyu Kirliliği
Türkiye Çevre Sorunları Ve Öncelikleri Değerlendirme Raporunda (1) ki verilere göre ,31 adet İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce, kendi sınırları içerisindeki, toplamda 158 adet yüzey suyu veya
izleme noktası için kalite sınıfları belirtilmiş olup bunların 42 adedi (%27’si) 1. sınıfa (yüksek kaliteli
su), 31 adedi (%20’si) 2. sınıfa (az kirlenmiş su), 33 adedi (%21’i) 3. sınıfa (kirlenmiş su), 52 adedi
(%33’ü) 4. sınıfa (çok kirlenmiş su) dahil olarak bulunmuştur.
Bu çalışmalar kapsamında 57 adet İl Müdürlüğünce kendi sınırları içerisindeki, toplam 384 adet yüzey
suyu veya izleme noktası için muhtemel kirlenme nedenleri işaretlenmiş olup bunların 300’ünde
(%78) evsel atıksular, 286’sında (%74) zirai ilaç ve gübre kullanımı, 227’sinde (%59) evsel katı
atıklar, 179’unda (%47) hayvan yetiştiriciliği, 147’sinde ise (%38) sanayi kaynaklı atıksular muhtemel
kirlenme nedenlerinden biri olarak bulunmuştur(1).
2.2. Yeraltı Suları;

Şekil 1. Havzalara göre yeraltısuyu rezerv durumu ( 4).

Şekil 2. Havzalara göre yeraltısuyu rezerv durumu ( 4)
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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 (4).

Şekil 3. DSİ Rasat kuyuları genel dağılım haritası ( 4)
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 3).
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 (4).
Yeraltularımızın kalite kontrolü için Türkiye Çevre Sorunları Ve Öncelikleri Değerlendirme
Raporunda (1) ki verilere göre 15 adet İl Müdürlüğünce kendi il sınırları içerisindeki, toplam 67 adet
yeraltı suyu veya izleme noktası için kalite sınıfları belirtilmiş olup, bunların 46 adedinin (%69’unun)
iyi kalitede, 21 adedinin (%31’inin) ise zayıf kalitede olduğu belirlenmiştir. Yeraltı sularının
muhtemel kirlenme nedeni olarak en çok zirai ilaç-gübre kullanımı belirtilmiş olup, bunu ile hayvan
yetiştiriciliği ve evsel atıksular takip etmiştir.
Yeraltısuyu kirliliği
15 adet İl Müdürlüğünce kendi il sınırları içerisindeki, toplam 67 adet yeraltı suyu veya izleme noktası
için kalite sınıfları belirtilmiş olup, bunların 46 adedinin (%69’unun) iyi kalitede, 21 adedinin
(%31’inin) ise zayıf kalitede olduğu belirlenmiştir.
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30 adet İl Müdürlüğünce, kendi il sınırları içerisindeki toplam 153 adet yeraltı suyu veya izleme
noktası için muhtemel kirlenme nedeni işaretlenmiş olup, bunların 144’ünde (%94) zirai ilaç ve gübre
kullanımı, 72’sinde (%47) hayvan yetiştiriciliği, 69’unda (%45) evsel atıksular, 57’sinde (%37) evsel
katı atıklar, 49’unda (%32) sanayi kaynaklı atıksular muhtemel kirlenme nedenlerinden biri olarak
işaretlenmiştir

2.3.Atıksulardan kaynaklanan su kirliliği
Burada ön planda olan evsel atıksulardan kaynaklanan kirliliğin başlıca nedeni; yerleşim yerlerinde
evsel nitelikli atıksuların arıtılmaması olurken bunu kanalizasyon şebekesinin olmaması veya yetersiz
olması takip etmektedir. Atıksulardan kaynaklanan kirliliğin nedeni olarak en çok işaretlenen üçüncü
neden il merkezlerinde küçük sanayilerde toplu arıtmanın olmamasıyken, ilçelerde zirai mücadele
ilacı kullanımı olmuştur. İl merkezlerinde ve ilçelerde atıksuların yol açtığı kirlenmenin nedenlerinin
yüzde (%) olarak oransal dağılımı yan yana getirildiğinde; su kirliliğine karşı il merkezlerinde,
ilçelere göre daha çok tedbir alındığı (altyapı yatırımları vb.) görülmektedir. Yıllar itibariyle (20052016 arası) atıksulardan kaynaklı kirlilik nedenlerine bakıldığında; il merkezlerinde yerleşim
yerlerinde evsel nitelikli atıksuların arıtılmamasından ve büyük sanayi kuruluşlarının atıksularını
arıtmaması gibi nedenlerin payı giderek azalırken, küçük sanayilerde toplu arıtma olmaması ve zirai
ilaç gübre kullanımı nedenlerinin payının arttığı görülmektedir. İlçelerde ise kirlilik nedenlerinde
fazla bir değişim görülmemektedir. Su kirliliğinin giderilmesinde karşılaşılan en önemli güçlük ise;
45 ilde mali imkansızlıklar nedeniyle arıtma tesislerinin kurulamaması, 19 ilde toplumda bilinç
eksikliği olarak belirlenmiştir.
Türkiye’nin 25 hidrolojik havzaya bölünmüş olduğu göz önüne alınırsa, Harita:I.9.’da su kirliliğinin
birinci öncelikli sorun olduğu illerin Meriç-Ergene, Susurluk, Gediz, Büyük Menderes, Batı Akdeniz,
Doğu Akdeniz, Kızılırmak, Doğu Karadeniz, Aras, Van Gölü ve Asi Havzalarında yoğunlaştığı
söylenebilir.
3.EVLERDE KULLANILAN SULARIMIZ HANGİ KAYNAKLARDAN GELİYOR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Dr.Faize Sarış’ın 2021 yılında yayınlanan
“Türkiye'de Evsel Su Tedarik ve Tüketim İstatistiklerinin Değerlendirilmesi başlıklı çalışmasında
Türkiye'de son 25 yıllık süreçte evsel kullanımda talep, tüketim durumunun zamansal değişimini ele
alınmış ve iller bazında yapılan karşılaştırmalarla, içme suyu sağlama ve tüketimindeki alansal
farklılaşmalar değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Türkiye'de iller düzeyinde içme suyu sağlama kaynağı/miktarı ve tüketim paternlerini ele alan
çalışmada veri olarak Türkiye İstatistik Kurumu'nun sağladığı su istatistikleri kullanılmıştır (TUİK,
2020). Bu çalışma kapsamında aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
1. Çekilen su miktarı,
2. Çekim kaynağına göre dağılış:
• Kaynak (Pınar)
• Göl / gölet / deniz
• Akarsu
• Baraj
• Kuyu
3. Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı (Litre/kişi/gün)
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Şekil 4. Türkiye genelinde içme-kullanma suyu şebekesi için çekilen yüzey ve yeraltı suyuna
miktarları (Veri kaynağı: TÜİK, 2020).(3).
Türkiye genelinde, evsel su tüketimi için çekilen su miktarlarının farklı kaynaklara göre oranı ve yıllar
içindeki değişimi Şekil 4 de verilmiştir. Bu şekil incelendiğinde 1994-2000 arasında yeraltı suyunun
yoğun kullanıldığı ve kuyu suları ile pınar sularından daha fazla çekim yapıldığı açıkça görülmektedir.
Aynı şekilde 2000'li yıllarla birlikte barajlardan su çekiminin önemli ölçüde arttığı görülmektedir.

Şekil 5. İllere göre 2018 yılında kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı (Veri Kaynağı, TÜİK,
2020).
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Dr. Sarış tarafından yapılan çalışmada (3) Belediyeler tarafından temin edilen evsel suyun hangi
kaynaklardan çekildiği, her il için yüzde olarak TÜİK verilerinden hesaplanmıştır. Şekil 6'da kuyu
sularından Şekil 7’de pınarlardan; Şekil 8 de ise yüzey baraj ve akarsulardaki çekim oranının illere
göre dağılışı verilmektedir.
Bu haritalar, her ilin kendi içinde içme-kullanma suyunu temini hangi kaynaktan ne oranda sağladığını
göstermektedir. 2018 yılında belediyeler tarafından evsel amaçlı su tüketiminin çekim kaynaklarına
bakıldığında kuyu kategorisinde en fazla su çekiminin; Marmara bölgesinde Tekirdağ ve Kırklareli,
Ege'de İzmir ve Manisa, Batı Akdeniz'de Antalya ve Burdur ile İç Anadolu bölgesinin güney ve doğu
kesimlerindeki illerde %80-100 oranında gerçekleştiği görülmektedir. (Şekil 6).

Şekil 6. 2018 yılı illere göre kuyu sularında su çekimi oranı (Ham Veri kaynağı: TÜİK, 2020).

Şekil 7. 2018 yılı illere göre kaynak sularında su çekimi oranı (Ham Veri kaynağı: TÜİK, 2020).
İç Anadolu bölgesinde Konya başta olmak üzere; Karaman, Niğde ve Nevşehir gibi pek çok ilin yüzey
su kaynakları sınırlı olduğundan su talebinin yeraltı suyunda karşılandığı bilinmektedir. Doğu
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Anadolu'da ise Gümüşhane, Elazığ, Batman ve Iğdır %80-100 aralığında su çekimi sınıfındadır. %6180 bandında alansal olarak bakıldığında yer yer öne çıkan iller vardır: Sivas, Erzincan, Amasya,
Hatay, Kilis gibi. Türkiye'nin kuzey doğusu ve kuzey batısındaki illerde ve GAP (Güneydoğu Anadolu
Projesi) bölgesinde kuyu suyu çekim oranları %20'den azdır. Bölgesel olarak değerlendirilecek olursa
en fazla yeraltı suyu bağımlılığı Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da gözlenir.

Şekil 8. 2018 yılı illere göre barajlardan su çekimi oranı (Ham Veri kaynağı: TÜİK, 2020).
Yüzey suları açısından en fazla kullanılan su deposu barajlardır. Şekil 8 de illerin toplam evsel su
tüketimi içerisinde baraj suları çekim oranları gösterilmiştir. Bu haritaya göre batıda Marmara
bölgesinde Kocaeli ve Yalova % 80-100, Bursa, Çanakkale ve Edirne % 60-80, İstanbul ise % 40-60
aralığında baraj sularına bağımlıdır. % 60'dan daha yüksek çekim oranıyla dikkat çeken diğer bölgeler
başta Ankara ve Eskişehir olmak üzere İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz ile GAP bölgesi
illeridir (Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep). Akdeniz'de de Seyhan ve Göksu gibi iki önemli akarsu
havzası ve baraj alanlarının olduğu Adana ve Mersin illerinde evsel su tüketimi yüksek oranda
barajlardan temin edilmektedir. Karadeniz ise yüksek yüzdelik oranı ile Samsun ve Trabzon dikkati
çeker. Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise barajlara bağımlılık oldukça düşüktür.

Şekil 9. 10 Büyükşehir Belediyesindeki içme ve kullanma suyunun kaynakları (2)
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Şekil 9’da 10 büyükşehirde 2018 yılındaki su çekim oranlarının kaynaklara göre dağılımı verilmiştir.
.Bu şekil incelendiğinde İzmir, Antalya ve Konya’nın içme ve kullanma suyunun %70’ini kuyulardan
karşıladıkları görülmektedir.

Şekil 10. Türkiye’de nüfusun yıllara göre artışı

Şekil 11.Türkiye’de kır ve kent nüfusunun değişimi
Türkiye nüfusunun artışı,Şekil 10 ’da, kır ve kent nüfusunun değişimi de Şekil 11 de verilmektedir. Bu
şekillerden de görüleceği gibi nüfusumuz sürekli artmış ancak 2000 yılından sonra kırsal nüfusta
azalama ve kent nüfusundaki artış da hızlanmıştır.
Bu durum daha önceki bölümlerde sözü edilen 2000'li yıllarla birlikte barajlardan
miktarının da artışını getirmiştir.
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çekilen su

4. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ
SUEN tarafından yapılan Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdareleri arasında Mukayeseli
Değerlendirme Çalışması Mart 2019 çalışmasında içme suyu hizmetleri ile ilgili olarak yüzeysel ve
yeraltı su kaynaklarının oranları da araştırılmıştır. 21 SUKİ tarafından paylaşılan veriler analiz
edildiğinde; yüzeysel ve yeraltı su kaynakları oranlarının sırasıyla ortalama %59.5 ve %40.5 olduğu
görülmektedir.
SUEN’in Raporunda 21 Büyükşehir arasından 3 idarenin tamamen yüzeysel su kaynağı, 4 idarenin ise
tamamen yeraltı su kaynağı kullandıklarını beyan ettikleri yer almaktadır(2).
Ayrıca bu çalışmada aşağıda verilen özet sonuçlar elde edilmiştir;
•

İçme suyu hizmetleri ile ilgili analiz sonuçlarına göre; su temini hizmetlerindeki kritik alan, su
dağıtım şebekelerindeki ortalama %40 düzeyinde seyreden su kayıp oranı olup, İçme Suyu
Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince bu oranın
hızlı şekilde %25’in altına çekilmesi gerekmektedir. Nitekim çalışma kapsamında yapılan
hesaplamalara göre su kayıp ve kaçakları sonucu büyükşehirlerimzde oluşan yıllık ekonomik
kayıp 7,5 milyar TL’yi aşmaktadır.

•

Atıksu hizmetlerinde önem verilmesi gereken en temel konu kanalizasyon şebeke hattı ve
atıksu arıtma hizmet seviyeleridir. Hizmet oranları sırasıyla %86 ve %71 olan bu hizmetlerin
oranlarının %100 seviyesine getirilmesi yönünde altyapı yatırımları hız kesmeden devam
etmelidir. Atıksu arıtma hizmet oranları artırılırken diğer yandan, arıtılan atıksu miktarında
ileri biyolojik arıtma proseslerinin payının da süratli şekilde yükseltilmesi de hedeflenmelidir.

•

Atıksu hizmetlerinde bir diğer önemli husus atıksuların yeniden kullanımıdır. İdarelerde
yeniden kullanılan atıksu oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu görülmüştür. Bu
oranın artırılması için idareler yeni teknolojilerin uygulanması ve ekipmanların kullanılması
konusunda çalışmalar gerçekleştirmelidir.
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Tablo… Türkiye’de İçme Kullanma Suyu İle ilgili Gösterge Verileri ( TUİK 2019) (5).
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5.SU KİRLİLİĞİMİZ VE NEDENLERİ

Şekil 12. Su Kirliliğinin öncelikli sorun olduğu illerimiz ( 3)
Türkiye’de su kirliliğinin öncelikli sorun olduğu illerimiz Türkiye Çevre Durum Raporunda
incelenmiş ve Şekil 12 ve Şekil 13 ‘de verilmiştir(3).
Su Kaynaklarımızda yaşadığımız kalite düşüklüğü ve nedenleri ile bu alanda yapılan çalışmalar 6.
TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU’nun Su Kaynaklarının Kalitesi bölümünde detaylı olarak
aşağıdaki gibi yer almıştır;
Türkiye’nin su kaynaklarının kalitesinin bozulmasının başlıca nedenleri ; doğal kaynakların aşırı
kullanımı, plansız ve hızlı sanayileşme ile çarpık kentleşme sonucu su kaynaklarına ulaşan arıtılmamış
evsel ve endüstriyel atık sular, mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasite ve proses bakımından
yetersiz olması, iletiminin etkin yapılamaması ve tarımsal faaliyetlerdir.
Su kaynaklarının korunmasında temel yaklaşım kirliliğin önlenmesi olmalıdır. Kaynaklar
kirlendikten sonra alınacak önlemler daha zor ve pahalı olmaktadır. Ülkemizde yer alan 25 nehir
havzasında su kalitesi izlemeleri 1970’li yıllardan beri DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. 2014 yılı itibarıyla, izleme çalışmaların belli bir standartta yürütülmesinin ve uzun
dönemli, sağlıklı su kalitesi izleme verilerinin elde edilmesinin sağlanması maksadıyla, Avrupa Birliği
Su Çerçeve Direktifi gerekliliklerine uyumlu, biyolojik, kimyasal, fizikokimyasal ve hidromorfolojik
kalite unsurlarını kapsayan izleme programları hazırlanmıştır. Söz konusu izleme programları
kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından izleme çalışmaları yürütülmektedir.
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Şekil 13. Su Kirliliğinin öncelikli sorun olduğu illerimiz (3)
Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sistemi Projesi Yürüyor (5)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ulusal ve uluslararası mevzuata uyumlu ekosistem esaslı su
kalitesi değerlendirme sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında “Ülkemize Özgü Su Kalitesi
Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması Projesi” yürütülmüştür. 2016 yılı sonunda tamamlanan
proje ile 8 pilot havzada (Aşağı Fırat Alt Havzası, Batı Akdeniz Havzası, Ceyhan Havzası, Aras
Havzası, Doğu Karadeniz Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Kuzey Ege Havzası, Sakarya Havzası)
nehir, göl ve kıyı sularında 226 noktada biyolojik, hidromorfolojik ve kimyasal izleme çalışmaları
gerçekleştirilmiş olup her bir izleme noktasının biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik kalite durumu
ile nihai su kalite durumları belirlenmiştir.
Buna göre 8 havzada 1 yıl boyunca izlenen 226 izleme noktasından 4’ü çok iyi, 37’si iyi, 145’i orta,
29’u zayıf, 11 noktanın ise kötü su durumuna sahip olduğu ortaya konulmuştur.
Türkiye’de Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi(5)
Bunun devamında Ülkemizin 25 havzasındaki referans alanların (doğal ve/veya insani etkiler
sebebiyle çok az bozulmuş alanlar) belirlenmesi maksadıyla 2016 yılı Aralık ayında “Türkiye’de
Referans İzleme Ağının Kurulması Projesi” başlatılmıştır. Projede 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 25
havzada yaklaşık 900 nehir, göl, kıyı ve geçiş suyunda biyolojik, hidromorfolojik ve kimyasal izleme
çalışmaları gerçekleştirilerek, her bir izleme noktasının biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik kalite
durumu ile nihai su kalite durumları ortaya konulmuştur.
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Buna göre 2017 ve 2018 yılında izlenen 17 havzada (Antalya, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Küçük
Menderes, Kuzey Ege, Susurluk, Konya, Gediz, Akarçay, Burdur, Meriç-Ergene, Marmara, Batı
Karadeniz, Doğu Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak, Sakarya) toplam 663 adet nehir, göl, kıyı ve
geçiş suyu referans alan olarak belirlenmiştir. 2019 yılında izlenen 8 havzada (Doğu Akdeniz, Seyhan,
Asi, Ceyhan, FıratDicle, Çoruh, Aras, Van Gölü Havzaları) ise izleme sonuçlarının değerlendirilmesi
çalışmaları devam etmektedir.
30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yer Üstü Su
Kalitesi Yönetmeliği (YSKY)” ile su kaynaklarının Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) gerekliliklerine
uygun olacak şekilde ekosistem tabanlı bütüncül bir yaklaşım ile yönetimine ilişkin usul ve esaslar
ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sonucunda yer üstü su
kaynaklarımızda bulunması muhtemel kirleticiler araştırılarak 250 adet belirli kirletici belirlenmiş ve
belirlenen 250 adet belirli kirletici ile AB mevzuatında yer alan 45 adet öncelikli madde ve bu
maddelerin nehir ve göller ile kıyı ve geçiş suları özelinde su kalite kriterleri (çevresel kalite
standartları) ulusal mevzuata aktarılmıştır.
Yer üstü sularının sınıflandırılması
Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği Ek-5 Tablo-2:“Kıtaiçi Yer Üstü Su Kaynaklarının Genel Kimyasal
ve Fizikokimyasal Parametreler Açısından Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri”ne göre yapılmaktadır.
Yönetmeliğe göre kıtaiçi yer üstü su kaynakları için 4 adet su kalitesi sınıfı tanımlanmaktadır. Buna
göre:

Şekil 14 Yerüstü sularımızın mevcut su kalitesi
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• Sınıf I : Yüksek kaliteli su
• Sınıf II : Az kirlenmiş su
• Sınıf III : Kirlenmiş su
• Sınıf IV : Çok kirlenmiş su durumunu ifade etmektedir.
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde yer alan bu sınıflara göre yerüstü sularımızın mevcut su kalitesi
Şekil 14’de verilmiştir. Bu şekilde yüzey sularımızın önemli bir bölümünün III.Sınıf ve IV.Sınıf sular
olduğu görülmektedir.
Yer üstü su kaynaklarında hedeflenen su kalitesi aşılmaksızın kabul edilebilecek günlük kirletici
yükünün hesaplanmasına yönelik olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pilot bir havzada örnek
bir çalışma yapılmış ve 2017 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında; Gediz Havzası’nda belirli
kirleticiler, öncelikli maddeler ve genel kimyasal ve fiziko-kimyasal parametreler için alıcı ortam
çevresel kalite standartlarını sağlayacak şekilde, günlük maksimum toplam yük yaklaşımı da dikkate
alınarak pilot havzadaki kentsel atık su arıtma tesisleri ve endüstriyel tesisler için deşarj standartları
hesaplanmıştır.
Büyük Menderes Havzası’nda yer üstü suları için yürütülen ve 2018 yılı sonunda tamamlanan çalışma
kapsamında ise su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi maksadıyla çevresel hedefler belirlenmiş,
diğer havzalarda da uygulanabilecek bir metodoloji geliştirilerek pilot bölge özelinde önlemler
programı oluşturulmuştur.
Çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin söz konusu çalışmaların yasal altyapısını oluşturmak üzere
“Yer Üstü Su Kütleleri için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine ilişkin Tebliğ” hazırlanmış ve
21.07.2020 tarihli ve 31192 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile kıyı
ve geçiş suları da dahil olmak üzere bütün yer üstü su kütlelerinin iyi duruma ulaşabilmesi için
sağlanması gereken çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ortaya konulmuştur.
Ayrıca, Tebliğde, ekolojik ve kimyasal su kalite durumlarının birlikte değerlendirilmesi ve nihai su
kalite durumunun ortaya konulmasına ilişkin hükümler yer almaktadır.
Göl, Gölet ve Baraj Gölleri İçin Su Kalitesi Değerlendirmesi
Göl, gölet ve baraj gölleri için su kalitesi değerlendirmesinde Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği’nde
yer alan sınır değerler göz önünde bulundurularak trofik durumları değerlendirilmektedir. Buna göre;
göl, gölet ve baraj göllerini tehdit edici en önemli unsur ötrofikasyondur. Ötrofikasyon sorununun
kontrolü için alıcı su ortamlarına ulaşan azot ve fosfor yüklerinin sınıflandırılması gerekmektedir.
Bu amaçla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 25 nehir
havzasında kentsel ve endüstriyel atık sular ile tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan azot ve fosfor
bileşiklerinin aşırı miktarda birikmesi sonucu kirlenmiş ve kirlenme tehdidi altında olan kentsel ve
nitrata hassas alanlar belirlenmiş ve su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla alınması gereken tedbirler
ortaya konularak “Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su
Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik” (R.G:23.12.2016/29927) ile ülkemiz yüzölçümünün
yüzde 50’sini kapsayan söz konusu alanlar yayımlanmıştır.
Bununla birlikte, 422 göl, gölet ve baraj gölünde azot ve fosfor açısından baskılar tespit edilmiş,
izleme çalışmalarıyla su kalitesi ve trofik durum ortaya konulmuş, su bütçesi ve özümleme kapasiteleri
belirlenerek su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler ortaya konulmuştur. Özellikle yoğun
kirlilik tehdidi altında olan su kaynaklarının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik su kalitesi eylem
planları hazırlanmakta ve eylem adımlarının ilerlemesi sürekli olarak takip edilmektedir. Halihazırda
uygulanmakta olan eylem planlarından bazıları “Uluabat Gölü Su Kalitesi Eylem Planı”, “MoganEymir Gölü Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı”, “Manyas Gölü Su Kalitesi Eylem Planı” ve “Ilgın
Gölü Alt Havzası Su Kalitesi Eylem Planı”dır.
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EK 1 SU KİRLİLİĞİ VE KİRLENMENİN BAŞLICA NEDENLERİ TABLOSU
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6.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye için 1994-2018 yılı belediyeler düzeyinde içme-kullanma suyu zaman serileri ve 2018 yılı
özelinde il ölçeğinde alansal istatistiklerle yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular
aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•
•

•
•
•

•
•

Türkiye'de evsel su kullanımı için çekilen yıllık su miktarı giderek artmaktadır ve
bu artışın 2008'den sonra hızlandığı gözlenmektedir.
Kişi başına düşen evsel su miktarı ise 2000'li yıllardan bu yana azalış trendi
göstermektedir. Türkiye geneli için değerlendirildiğinde, bu durumun öncelikli
olarak nüfus baskısı 2000 li yıllardan itibaren kentsel nüfusun hızlı artışı ile ilişkili
olduğu ifade edilebilir.
Yıllık su çekim miktarındaki zamansal değişimle paralel bir biçimde, yerüstü su
kaynaklarından su çekimi 2008 yılından sonra yeraltı suyu oranlarını geçtiği
gözlenmektedir.
Yerüstü (yüzey) sularından su çekimi en fazla barajlardan yapılmaktadır.
Akarsulardan çekim son yıllarda artış sergilemektedir.
Su kaynaklarına bağımlılık açısından değerlendirildiğinde, kuyu (yeraltı suları) İç
Anadolu ve Batı Akdeniz (Göller bölgesi); pınar Doğu Anadolu; Barajlar Marmara,
İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve GAP Bölgesi; ve akarsularda ise Karadeniz
bölgesinde birkaç il ile Siirt ve İstanbul dikkati çekmektedir.
Göl/gölet kaynağından su çekimi en fazla Sakarya, Isparta ve İstanbul'da
görülmektedir.
21 SUKİ tarafından paylaşılan veriler analiz edildiğinde; yüzeysel ve yeraltı su
kaynakları oranlarının sırasıyla ortalama %59.5 ve %40.5 olduğu görülmektedir.

Su Kaynaklarının kalitesi konusunda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı çalışmalardan
aşağıdaki özet sonuç elde edilmiştir.
Ülkemizde su kaynaklarının kalitesi hızla ve yaygın bir şekilde bozulmaktadır. Bu durum su
yönetiminin acil önlem alması gereken öncelikli konular arasında bulunmaktadır.
Türkiye’nin su kaynaklarının kalitesinin bozulmasının başlıca nedenleri; doğal kaynakların aşırı
kullanımı, plansız ve hızlı sanayileşme ile çarpık kentleşme sonucu su kaynaklarına ulaşan arıtılmamış
evsel ve endüstriyel atık sular, mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasite ve proses bakımından
yetersiz olması, iletiminin etkin yapılamaması ve tarımsal faaliyetler olarak sıralanabilir
Su kaynaklarının korunmasında temel yaklaşım kirliliğin kaynakta önlenmesi olmalıdır. Çünkü
kaynaklar kirlendikten sonra alınacak önlemler daha zor ve pahalı olmaktadır.
Biyolojik, kimyasal ve hidromorfolojik kalite durumu ile nihai su kalite durumunu belirleme
çalışmalarında 8 havzada 1 yıl boyunca izlenen 226 izleme noktasından 4’ü çok iyi, 37’si iyi, 145’i
orta, 29’u zayıf, 11 noktanın ise kötü su durumuna sahip olduğu belirlenmiştir.
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7.Kaynaklar
(1) TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU (
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olarak Türkiye topraklarının %7’sidir.
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Sakarya Nehri Havza Koruma Eylem Planı da 2013 yılında TUBİTAK tarafından
hazırlanmıştır.
Ülkemizdeki yüzey ve yeraltısuyu kalitesi düşmektedir. 2012 yılından bu yana Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca su kalitesi izlenmektedir. Bu projeler ile birçok
nehir havzamızda sürekli su kalitesi izlemeleri yapılmış ve sonuçları yayınlanmıştır.
Ülkemizde su kalitesinin izlenmesi konusunda bir eksiklik olmayıp hatta mükerrer izlemelerin
de yapıldığı bilinmektedir. Nehir Havza Koruma Planlarının birçoğu tamamlanmıştır. Nehir
Havzalarında Kirlilik Önleme Eylem Planları da mevcuttur Artık su kalitesinin yönetimi için
gerekli uygulamaların yapılmasına geçilmelidir. SPD olarak bu konuda yapılmakta olan olan
çalışmalara destek olmak ve ekosistem dengesi duyarlılığı konusunda farkındalığın oluşmasına
katkıda bulunmak amacıyla bu raporun hazırlanmasına karar verilmiştir.
Raporda Sakarya Nehri’nin Su Kalitesinin durumu daha detaylı olarak ele alınmış ,B.
Menderes, Gediz, K. Menderes, Susurluk, Ergene, Bakırçay nehirlerinin su kalitelerinin
durumundan da özet olarak söz edilmiştir. Ayrıca yapmamız gereken çalışmalar için kısa
görüş ve önerilerimiz sunulmuştur.
Bu çalışmamızın su kalitesinin ve ekosistemin korunması konusunda toplumsal bilinç ve
farkındalığın oluşmasına katkıda bulunmasını umuyoruz
Saygılarımızla
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SU KALİTESİ YÖNETİMİ
Yerüstü ve yeraltısularının kalitesini ve ekolojik özelliklerini korumak, iyileştirmek,
mevcut kalitesinden geriye gidişini önlemek ve çevresel hedeflere ulaşmak amacıyla ;

1. Suların biyolojik, fiziko-kimyasal ve kimyasal açıdan kalitelerinin korunması için
her türlü atık ve artığın, mevcut su kalite durumunu ve ekolojik dengeyi bozacak
şekilde alıcı su ortamına ve doğal ortama bırakılmasının önlenmesi,
2. Ekosistemin bütüncül korunması bakımından, sular ile birlikte bu sularla
etkileşim içerisinde olan karasal alanlarda faaliyet gösteren sanayi tesislerinde,
bütünleşik kirlilik önleme ve kontrol, temiz üretim, mevcut en iyi teknikler ve en
iyi çevresel uygulamalara öncelik verilmesi
3. Atıksuların alıcı ortama deşarj standartlarının, alıcı ortamdaki çevresel kalite
standartları dikkate alınarak belirlenmesi
4. Hassas su alanlarına yapılacak deşarjlarda, bu alanlara özel olarak belirlenmiş
çevresel hedeflere uyulması
5. Yayılı kirletici girişinin azaltılması için iyi tarım uygulamaları kodlarında yer alan
önlem ve tedbirlerin alınması
6. Kalitesi bozulmuş suların iyi su kalitesine geri döndürülmesi için stratejik plan
yapılması ve hedefler koyulması
için yapılacak çalışmalar ve uygulamalar SU KALİTESİ YÖNETİMİ olarak tanımlanmaktadır
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1.SAKARYA NEHRİNİN HAVZASI VE YAN KOLLARI

Şekil 1 Sakarya Nehri Havzası
Sakarya nehrinin ana kolu, Sakarya nehrine dökülen diğer akarsular ve bu akarsuların kolları
ile beraber Sakarya Nehri havzası 56.504 km2‘lik bir alanı kaplamaktadır. Yüzölçümü olarak
Türkiye topraklarının %7’sini kaplamaktadır. Sakarya Nehrinin irili ufaklı bir çok kolu vardır.
Debisi büyük ölçüde arttıran başlıca büyük kolları ise Ankara Çayı, Porsuk Çayı, Göksu Irmağı
ve Mudurnu Çayıdır.
Ankara’nın içinden geçen başkentin fabrika ve evsel atık yükünü çeken Ankara Çayı, İç
Anadolu Bölgesi’nde Sakarya Nehrine dökülen 140 km. uzunluğunda bir akarsudur.
Porsuk Çayı Uzunluğu 326 km. olup Murat dağından daoğar, Eskişehir ovasından sonra bir
ovadan diğerine yol alarak Kıran Harmanı mevkiinde Sakarya Nehri ile birleşir.
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Göksu Irmağı Domaniç yaylalarından doğan birçok suların İnegöl ovasında toplanması sonucu
oluşan Göksu Irmağı Sakarya Nehrinin ana kol debisini büyük ölçüde arttırmaktadır. Aşağı
Sakarya’da yer alan Mudurnu Çayı da oldukça geniş bir havzanın, dağlık ve bol yağış alan bir
alanın sularını toplamaktadır.
Bu büyük yan kolların yanısıra Pınarbaşı Deresi, Gökpınar Deresi, Göynüközü Deresi, Özdenk
Deresi, Kirmir Çayı (Sarıyar Barajı), Koca Çayı (Sarıyar Barajı), Kızıldere, Nallı Çayı, Çatak
Çayı, Borçak Deresi, Sorgun Çayı, Göynük Deresi, Çarksuyu Deresi, Akgöl Deresi Sakarya
nehrine katılan diğer akarsulardandır.
Sakarya nehrinin yıllık ortalama debisi 164,5 m3/sn’dir. En yüksek debi Karadenize
dökülmeden önce son yan kol ile birleşimi sonucu oluşmaktadır. Ayrıca Sakarya Nehrinin
debisi ortalama olarak Mart ve Nisan aylarında maksimum seviyelere ulaşmaktadır. Bu aylarda
Sakarya Nehrinin denize çıkışta ortalama debisi 270 m3/sn’ye kadar yükselmektedir. Ağustos
aylarında is nehir en düşük debide (ortalama 85 m3/sn) akmaktadır.
Nehirdeki su kirliliği, nüfus ve sanayileşmeye orantılı olarak hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu
kirliliği yaratan etkenler; daha önceki illerden gelen kirlilik, yan kollardan ve nehir
havzasındaki yerleşim bölgelerinden gelen evsel atıklar ile tarım arazilerinden karışan gübre ve
pestisitler, nehir ve onu besleyen derelerin kenarlarında kurulmuş olan işletmelerden gelen
kirleticiler şeklinde sıralanabilir. Nehir, fiziksel parametrelerin yanında, kimyasal
parametrelerin yüksekliği bakımından yoğun kirlilik göstermektedir (11).
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2.YER ÜSTÜ SULARININ KALİTE OLARAK SINIFLANDIRILMASI
Yer Üstü Su Kalitesi Yönetmeliği Ek-5 Tablo-2 de verilen :“Kıtaiçi Yer Üstü Su Kaynaklarının
Genel Kimyasal ve Fizikokimyasal Parametreler Açısından Sınıflarına Göre Kalite
Kriterleri”ne göre yapılmaktadır. Yönetmeliğe göre kıtaiçi yer üstü su kaynakları için 4 adet su
kalitesi sınıfı tanımlanmaktadır.
Buna göre:
• Sınıf I : Yüksek kaliteli su
• Sınıf II : Az kirlenmiş su
• Sınıf III : Kirlenmiş su
• Sınıf IV : Çok kirlenmiş su durumunu ifade etmektedir
Kalite sınıflarına göre suların kullanım maksatları (10) :
I. Sınıf - Yüksek kaliteli su (Tüm parametrelerin I. sınıf su kalitesi değerinde olması “Çok
İyi” su durumunu ifade etmektedir.);
1) İçme suyu olma potansiyeli yüksek olan yerüstü suları,
2) Yüzme gibi vücut teması gerektirenler dâhil rekreasyonel maksatlar için kullanılabilir
su,
3) Alabalık üretimi için kullanılabilir nitelikte su,
4) Hayvan üretimi ve çiftlik ihtiyacı için kullanılabilir nitelikte su,
II. Sınıf - Az kirlenmiş su (I. ve II. sınıf su kalitesi arasındaki değerler “İyi” su durumunu
ifade etmektedir.);
1) İçme suyu olma potansiyeli olan yerüstü suları,
2) Rekreasyonel maksatlar için kullanılabilir nitelikte su,
3) Alabalık dışında balık üretimi için kullanılabilir nitelikte su,
4) Mer’i mevzuat ile tespit edilmiş olan sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla
sulama suyu,
III. Sınıf - Kirlenmiş su (II. ve III. sınıf su kalitesi arasındaki değerler “Orta” su durumunu
ifade etmektedir.);
Gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere, uygun bir arıtmadan sonra
su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılabilir nitelikte su ve sanayi suyu,
IV. Sınıf - Çok kirlenmiş su (III. ve IV. sınıf su kalitesi arasındaki değerler “Zayıf” su
durumunu ve tüm parametrelerin IV. Sınıf su kalitesi değerinde olması “Kötü” su durumunu
ifade etmektedir.);
III. sınıf için verilen kalite parametrelerinden daha düşük kalitede olan ve üst kalite sınıfına
ancak iyileştirilerek ulaşabilecek yerüstü suları.
(b) Konsantrasyon veya doygunluk yüzdesi parametrelerinden sadece birisinin sağlanması
yeterlidir.
(c) pH değerine bağlı olarak serbest amonyak azotu konsantrasyonu 0,02 mg NH3–N/L değerini
geçmemelidir.
(d) Bu gruptaki kriterler parametreleri oluşturan kimyasal türlerin toplam konsantrasyonlarını
vermektedir.
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3.ÇEVRE ,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NIN SU KALİTESİ
İZLEME ÇALIŞMALARI
Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2012 yılından bu yana Sürekli Atıksu
İzleme Çalışmaları Yapıyor
Kurulu kapasitesi 10.000 m3/gün ve üzerinde olan Atıksu Arıtma Tesisleri, Soğutma Suyu
Kullanan Tesisler ve Derin Deniz Deşarjları Bakanlığımızca, 26/12/2012 tarihli ve 2012/24
sayılı “Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge”
kapsamında; pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Debi ve Sıcaklık parametreleri on-line olarak
izlenmekte iken 22/03/2015 tarihli ve 29303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe
giren “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği” ile sürekli atıksu izleme
sistemlerine; Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), ve Askıda Katı Madde (AKM) parametreleri
eklenmiş ve otomatik numune alma cihazlarının sistemlere entegre olmaları sağlanmaya
başlanmıştır.
3.1.Uzaktan Etkin Denetim Mekanizması Geliştirildi
Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi web sayfasında yer alan açıklamalara
göre ;
Sürekli atıksu izleme çalışmalarında ilave parametreler (KOİ-AKM) erken uyarı sistemi
için kullanılmaktadır. KOİ, AKM ve otomatik numune alma cihazının tesislere kurulması ile iç
İzlemelerin kaldırılıp, verilen uyarıya göre sistemin otomatik numune alması sağlanarak,
numunenin yetkili laboratuvarda analizinin yapılması ve analiz sonucuna göre gerekli
işlemlerin başlatılması sağlanmaktadır. Bu sayede uzaktan ve etkin denetim mekanizması
geliştirilmiştir. Sürekli izleme faaliyetleri ile 7/24 teknolojik denetim yapılmakta olup, her
tesisin başında bir personel görevlendirmekle dahi elde edilemeyecek denetim etkinliği
yakalanmıştır. (8)
30 adet tesisle başlanan sürekli atıksu izleme çalışmalarında entegrasyonu sağlanan tesis sayısı
191’e yükselmiştir. 7 tesis ilave parametreler olan KOİ ve AKM cihazlarını sistemlerine
ekleyerek veri aktarımına başlamıştır (8).

8

3.2.Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme (EKİP) Programı Sürüyor
Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca
2012 yılından bu yana “Evsel ve Endüstriyel Kirlilik
İzleme Programı (EKİP)” hazırlanarak Ergene,
Gediz, Küçük Menderes ve Bakırçay Havzasında
kirliliğin önlenmesine yönelik gerekli önlemlerin
alınmasına veri sağlamak amacıyla mevsimsel
periyotla düzenli kirlilik izleme çalışmaları
yürütülmektedir.
Bu izleme programına 2014 yılında Sakarya ve
Susurluk Havzaları, 2018 yılında Kahramanmaraş
Aksu Çayı'da dahil edilmiştir (9).
Havza bazında kirliliğin önlenmesine yönelik
gerekli önlemlerin alınmasına veri sağlanması
amaçlanan çalışma ile izleme noktalarından
mevsimsel numuneler alınıp, analizleri mobil su ve
atık su laboratuvarında ve Çevre Referans
Laboratuvarında yapılmıştır
.Çalışma sonunda "Ergene, Gediz, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Sakarya ve Susurluk Havzası
2016 Yılı Su Kalitesi İzleme Final Raporu” hazırlanmıştır(9).Raporda, Ergene, Gediz, K.
Menderes ve Bakırçay Nehirleri ile yan kollarının mevsimsel ve yıllık izleme verileri ortaya
konarak su kalitesi durumları harita, şekil ve grafiklerle sunulmuştur. İzleme verileri daha
önceki izleme sonuçları ile karşılaştırılarak kirlilik eğilimi tespit edilmiştir (9).
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4.SAKARYA NEHRİ’NİN SU KALİTESİ (7)

Kirlilik Nehirdeki Yosunları Arttırıyor
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı'nda öğrenim gören bir
öğrenci tarafından yapılan yüksek lisans çalışmasında fabrika, tekstil atıkları, kanalizasyon ve
tarımsal gübreleme ile oldukça kirlenen Sakarya Nehri'nin kirlilik düzeyinin fitoplankton
türlerini nasıl etkilediği belirlenmiştir.
Kızılırmak ve Fırat Nehirlerinden sonra Türkiye'nin 3. büyük akarsuyu olan Sakarya
Nehri'ndeki çalışma 1 yıl sürmüştür. Nehrin Karadeniz'e döküldüğü noktaya kadar olan
mesafede yer alan Mekece, Alifuatpaşa, Adapazarı, eski Sakarya Köprüsü, Ferizli ve Karasu
Yenimahalle'de belirlenen noktalardan örnekler alınmıştır.
Yapılan çalışmada 150 fitoplankton türü tespit edilmiştir. Tespit edilen fitoplankton grupları
içinde Chlorophyta ve Ochrophyta baskın divizyo olarak belirlenmiş, sıcaklığın yüksek olduğu
dönemde, Cyanobacteria divizyonuna ait türlerde artış gözlenmiştir. Bunun yoğun kirlilik
yükünden kaynaklandığı belirtilmiştir.Tez haline getirilen araştırmanın sonuç bölümünde tespit
edilen türlerin nehrin organik ve kimyasal kirlenmeye maruz kaldığını gösterdiği ifade
edilmiştir.Hazırlanan tez’de gerek tarımsal sulama gerekse avcılık yapılması sebebiyle
Türkiye'nin önemli akarsuları arasında yer alan nehrin sürüdürülebilir kullanımı ve biyolojik
dengesinin korunmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca nehirle ilgili çalışmaların
düzenli olarak devam etmesi, fitoplankton, zooplankton, bentik alglerin araştırılması, önerilmiş
ve nehrin fiziko-kimyasal parametrelerinin de düzenli alınmasının nehrin korunması ve
sürdürülebilir kullanımı için gerekli olduğu belirtilmiştir.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği öğretim üyesi Prof.Dr.Saim Özdemir, de
yosunların ortam bulmaları halinde yayıldığını belirterek Alglerin ötrofikasyona neden
olabileceğini açıklamıştır. Ayrıca bunlar "Suda çözülmüş oksijenin düşmesine neden olur.
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Bunun sonucunda balık ölümleri yaşanır. Kirlilik yosunları arttırıyor." değerlendirmesini
yapmıştır.
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4.1.Sakarya Nehrinde Kalite İzleme Çalışmaları
2016 yılında mevsimsel olarak alınan su numunelerinde sıcaklık, pH, iletkenlik, ÇO, renk,
NH4-N, NO2-N, NO3-N, TP, F- , Cl- , SO4 -2 , BOİ5, KOİ, TKN, TÇM, yüzey aktif madde,
serbest klor, sülfür, fekal koliform, toplam koliform ve ağır metal parametreleri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarında ve ÇRL’de incelenmiştir.
Sakarya Nehri su kalitesi, Tablo 1’de verilen örnekleme noktalarından alınan numunelerle
mevsimsel ve yıllık ortalama olarak Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği sınır değerlerine göre
belirlenmiş ve 2016 yılı İzleme Final Raporu olarak yayınlanmıştır (7)
İlkbahar Dönemi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi (7)
Havzada en kirli noktalar; SKY-08 (Porsuk Çayı, Eskişehir çıkış), SKY-12 (Ankara Çayı,
Polatlı), SKY-13 (Sakarya Nehri, Beypazarı) ve SKY-14 (Çark Deresi Birleşim Sonrası, Ferizli
) noktalarıdır. SKY-08 noktası; ÇO, oksijen doygunluğu, amonyum azotu, toplam fosfor,
toplam kjeldahl azotu ve fekal koliform açısından IV. Sınıf, iletkenlik, KOİ ve serbest klor
açısından III. Sınıf olarak değerlendirilmiştir. SKY-12 noktası ÇO, oksijen doygunluğu,
amonyum azotu, nitrit azotu, toplam fosfor ve toplam kjeldahl azotu açısından IV. Sınıf,
iletkenlik, BOİ serbest klor, demir ve alüminyum açısından III. Sınıf olarak değerlendirilmiştir.
SKY-13 noktası amonyum azotu, toplam fosfor ve toplam kjeldahl azotu, alüminyum ve fekal
koliform açısından IV. Sınıf, iletkenlik, ÇO, oksijen doygunluğu, nitrit azotu, serbest klor ve
demir açısından III. Sınıf olarak değerlendirilmiştir. SKY-23 noktası BOİ, amonyum azotu,
toplam fosfor, toplam kjeldahl azotu ve fekal koliform açısından IV. Sınıf, çözünmüş, oksijen
doygunluğu, demir ve serbest klor açısından ise III. olarak değerlendirilmiştir. 2016 ilkbahar
döneminde havza genel olarak değerlendirildiğinde SKY-01, SKY-02, SKY03, SKY-06, SKY07, SKY-09, SKY-11, SKY-14, SKY-15, SKY-18 ve SKY-19 noktalarının III. sınıf su kalitesi
durumunda, diğer izleme noktaları ise IV. sınıf su kalitesinde olduğu tespit edilmiştir(7).
Yaz Dönemi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi (7)
Sakarya Havzası yaz dönemi su kalitesi sonuçlarına bakıldığında Yerüstü Su Kalitesi
Yönetmeliği kapsamında, ilkbahardaki gözlenen eğilim devamlılık göstermiştir. Havzada en
kirli noktalar SKY- 05 (Porsuk Çayı, Kütahya), SKY- 08 (Porsuk Çayı, Eskişehir çıkış), SKY12 (Ankara Çayı, Polatlı), SKY- 13 (Sakarya Nehri, Beypazarı) ve SKY- 14 (Sakarya Nehri,
Eskişehir) noktalarıdır. SKY-04 (Yassıhöyük Köyü, Polatlı) ve SKY-10 (Sakarya Nehri,
Yeniköseler/Polatlı) noktalarında kuraklıktan dolayı örnekleme yapılmamıştır. 115 2016 yaz
döneminde havza genel olarak değerlendirildiğinde SKY-06, SKY-16, SKY-17 SKY-19 ve
SKY-21 noktaları III, sınıf su kalitesi durumunda, diğer izleme noktaları ise IV. sınıf su
kalitesinde olduğu tespit edilmiştir. Yaz döneminde havzanın ilkbahar koşulları ile
karşılaştırıldığında daha kirli olduğu gözlenmiştir. Su kalitesi genel olarak III. Sınıf kalite
durumundan IV. Sınıf kalite durumuna kaymıştır.
Sonbahar Dönemi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi (7)
Sonbahar döneminde su kalitesi sonuçlarına bakıldığında Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
kapsamında, ilkbahar ve yaz döneminde gözlenen eğilim devamlılık göstermiştir. Havzada en
kirli noktalar SKY- 05 (Porsuk Çayı, Kütahya), SKY- 08 (Porsuk Çayı, Eskişehir çıkış), SKY12 (Ankara Çayı, Polatlı), SKY- 13 (Sakarya Nehri, Beypazarı) ve SKY- 14 (Sakarya Nehri,
Eskişehir) noktalarıdır. Bu dönemde havza genel olarak değerlendirildiğinde SKY-01, SKY12

18, SKY-19, SKY-20, SKY-21 ve SKY-23 noktalarının III. sınıf su kalitesi durumunda, diğer
izleme noktalarının ise IV. sınıf su kalitesinde olduğu tespit edilmiştir.
Kış Dönemi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi (7)
Sonbahar döneminde su kalitesi sonuçlarına bakıldığında Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
kapsamında, ilkbahar ve yaz döneminde gözlenen eğilim devamlılık göstermiştir. Havzada su
kalitesinin kötü durumda olduğu noktalara ilave olarak SKY-10 (Sakarya Nehri,
Yeniköseler/Polatlı) noktasının da kötü durumda olduğu tespit edilmiştir. Kış döneminde havza
genel olarak değerlendirildiğinde SKY-01, SKY-03 ve SKY-11 noktalarının III. sınıf su kalitesi
durumunda, diğer izleme noktalarının ise IV. sınıf su kalitesinde olduğu tespit edilmiştir.
Havzada neredeyse tüm noktalarda serbest klor parametresi IV. Sınıf su kalitesinin üzerinde
çıkmıştır. Su kalitesi tüm mevsimlere bakıldığında havza genel olarak III. Sınıf ve IV. Sınıf
kalite durumundadır. Mevsimler arası karşılaştırma yapıldığında havza kış, yaz ve sonbahar
dönemlerinde havzadaki izleme noktalarının yaklaşık %80’inin IV. sınıf kalitede olduğu
gözlenmiştir. Görece olarak su kalitesi durumu ilkbahar mevsiminde izleme noktalarının
yaklaşık yarısı IV. Sınıfta olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılı mevsimsel verilerin ortalaması
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği kapsamında değerlendirildiğinde Genel Şartlara göre III.
kalite sınıfında, oksijenlendirme, nutrient (besin elementleri), iz elementler (metaller) ve
bakteriyolojik parametrelere göre IV. Kalite sınıfında olduğu gözlenmiştir.
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Şekil 2. Sakarya Havzasında Evsel ve Endüstriyel Deşarjlar Haritası (1)
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4.2.2014-2016 yılı Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayınlanan raporda ( 7) Sakarya Nehrinde
tüm mevsimlerde izleme çalışmalarından elde edilen verilerin yıllık ortalama değerler
bakımından karşılaştırmaları da yapılmıştır. Klorür, yüzey aktif madde, sülfat, toplam
çözünmüş madde, sodyum parametreleri için Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliğinde sınır
değerler mevcut değildir.
2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık karşılaştırmalara bakıldığında(7) ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nitrit parametresinde birkaç noktada 2015 yılına göre düşüş olduğu gözlenmiştir.
Buna karşılık olarak amonyum azotunda 2014 ve 2015 yıllarına göre artış olduğu
gözlenmiştir.
Toplam kjeldahl azotunda genel olarak bir artış tespit edilmiştir.
Kurşun ve bakır parametresinde 2015 yılına göre bir azalış görülmektedir.
Mangan ve demir parametrelerinde genel olarak bir azalmadan söz edilebilir.
Yüzey aktif madde ve sülfat değerlerinde genel bir düşüşten söz edilebilir.
En net görülen düşüş sodyum parametresinde gözlenmiştir.
Fekal koliform parametresinde 2014 ve 2015 yıllarına göre yedi noktada ciddi artışlar
tespit edilmiştir.
Yine aynı şekilde toplam koliformda bazı noktalarda artışlar olduğu gözlenmiştir

Genel bir artış veya kirlilikte azalıştan söz edilememektedir. Eğilim analizlerinin yapılabilmesi
daha uzun dönemli izlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
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Şekil 13 Su Kaynakları Koruma Yönetmeliğine göre fiziksel, inorganik ,kimyasal parametreler
için su kalite sınıfları haritası (7).

Şekil 14 .Sakarya Havzasının Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğine göre su kalitesi sınıfları
haritası(7).
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4.3. Sakarya Havzası İçin Genel Değerlendirme
Sakarya Havzası için 2016 yılı ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış dönemi su kalite sonuçları
değerlendirildiğinde; Sakarya nehri genel olarak IV. sınıf su kalitesinde tespit edilirken, pek
çok parametrede ilkbahar ve yaz mevsimlerinde daha yüksek değerler ölçülmüştür.
Havzadaki en kirli noktalar :
SKY-05 (Porsuk Çayı, Kütahya),
SKY-08 (Porsuk Çayı, Eskişehir çıkış),
SKY-12 (Ankara Çayı, Polatlı),
SKY-13 (Sakarya Nehri, Beypazarı) ve
SKY-14 (Sakarya Nehri, Eskişehir) noktalarıdır.
Ancak kış mevsiminde SKY-10 noktasında ağır metal parametrelerinde ciddi artışlar olduğu
görülmektedir. Bu en kirli noktalardan SKY-05 noktası Kütahya ilinde bulunmakta, Porsuk
Çayında ve Porsuk Barajı girişinde yer almaktadır. Porsuk Çayının Kütahya il çıkışını temsil
etmesinden dolayı Kütahya İlinde bulunan endüstriyel tesislerden gelen baskılar mevcut olup
özellikle ilde bulunan seramik tesisleri ve gübre tesislerinin atıksuları porsuk çayı vasıtası ile
noktaya gelmektedir.
Eskişehir ilinin çıkışında yer alan Porsuk çayı üzerindeki SKY-08 noktası OSB ve evsel AAT
baskısı altındadır. Kütahya’dan gelen Porsuk Çayının ve Porsuk Çayına bağlantısı olan
Eskişehir’de bulunan Sarısu deresinin yüklerinin birleşimi neticesinde bu nokta oluşmaktadır.
Eskişehir’de mevcut olan endüstriyel tesislerin atıksularının oluşturduğu Sarısu deresi ve
Kütahya’dan gelen Porsuk Çayının birleşmesi ile bu noktada baskılar mevcuttur.
SKY-12 noktası ise Ankara Çayı’nın kirlilik yükünü göstermektedir. Ankara’da bulunan
endüstriyel tesislerin atıksularının verildiği çay olmasından, tarımsal faaliyetlerin bu bölgede
yoğun olmasından ve bölge genelinde bulunan köylerden gelen evsel atıkların deşarj
edilmesinden dolayı baskıların bu noktada yoğun olduğu düşünülmektedir.
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Sakarya Nehri, Beypazarı’nda yer alan SKY-13 noktası Mahmutlar Köyü’nden gelen tarımsal
ve evsel kirlilik baskısı altındadır. Eskişehir ve Kütahya İllerinin yüklerini bünyesinde
toplayarak gelen Porsuk çayı ve Ankara da faaliyet gösteren endüstriyel tesislerin atıksularını
deşarj ettiği Ankara çayının birleşimiyle oluşan bu noktada Ankara, Eskişehir ve Kütahya
illerini kapsayan endüstriyel tesislerden gelen baskılar mevcut olup bölgede aynı zamanda
tarımsal faaliyetlerinde çok yoğun olarak yürütülmesi neticesinde noktada endüstriyel, tarımsal,
evsel baskılar mevcuttur.
Sakarya Nehri Mihalıççık-Nallıhan Yolu, Sarıyar Barajı sonrasında belirlenen SKY-14 noktası
SKY-13 noktasındaki baskıların birleşerek Sarıyar Barajına giriş yapıp barajdan çıkış yaptığı
noktadır. Bölgede bulunan Sarıyar Barajını besleyen en önemli kol olmasından dolayı SKY-13
noktasında bulunan baskıların bu noktada mevcut olması beklenmektedir ve Barajda faaliyet
gösteren Elektrik Üretim A.Ş’nin ve çevre köylerin evsel atıklarının da bu noktaya gelmesinden
dolayı noktada endüstriyel, tarımsal ve evsel baskılar mevcuttur.
SKY-10 noktası ise Ankara sınırları içerisinde Yeniköseler/Polatlı’da yer almaktadır. Bu
noktada Porsuk Çayından gelen kirliliğin baskısı ve Polatlı OSB’nin baskısı görülmektedir.
2014-2016 yıllarını kapsayan üç yıllık karşılaştırmalar değerlendirildiğinde genel bir artış veya
kirlilikte azalıştan söz edilememektedir. Eğilim analizlerinin yapılabilmesi daha uzun dönemli
izlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Yıllık ortalamalara Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği su kalitesi parametreleri
çerçevesinde bakıldığında Sakarya Nehri 2014, 2015 ve 2016 yıllarından genel şartlar
bakımından III. Sınıf, oksijenlendirme parametreleri, nutrient (besin elementleri)
parametreleri, iz elementler ve bakteriyolojik parametreler grubunda IV. kalite sınıfında
olduğu görülmektedir.
4.4. Sakarya Nehrinden İstanbul’a İlave Su Temini

Şekil 15. Sakarya Nehrinden İstanbula’a ilave su temin edilen su alma ağzı girişi ve pompa
istasyonu
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2014 yılında Sakarya Nehri'nden İstanbul'a su temini amacıyla İstanbul Su ve Kanalizasyon
İdaresince (İSKİ) Karasu ilçesinde su alma ağzı ve pompa istasyonu inşasını tamamlanmıştı.
Melen İçmesuyu Projesi hattıyla Sakarya Nehri'nden İstanbul'a su pompalanması amacıyla
Orman ve Su İşleri Bakanlığının desteğiyle Manavpınarı mevkisinde inşa edilen tesis
İstanbul’un ilave acil su ihtiyacını temin etmek için düşünülmüştü.
Nehirden alınması düşünülen 10 m3/s lik suyun Melen Projesi kapsamında inşa edilen ikinci
hattan ihtiyaç halinde Ömerli Barajı'na pompalanması planlanmıştı.
Bu tesis İstanbul’un su temininde sorun yaşadığı dönemlerde işletmeye alınarak acil ilave su
temini amacıyla kullanılmıştır.

Şekil 16 Sakarya Nehri Su Alma Ağzı ve Pompa İstasyonu inşaatı
5. SAKARYANIN BATISINDAKİ NEHİR HAVZALARINDA SU KALİTESİ
5.1.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL
KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARDAN
ELDE EDİLEN SONUÇLAR(7).
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5.1.1.Ergene, Gediz, Bakırçay, K. Menderes, Susurluk ve Sakarya Nehirleri
ve yan kollarının kirlilik durumu ve su kalitesi
2016 yılında “Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı” kapsamında yapılan mevsimsel
izleme çalışmaları ile evsel ve endüstriyel baskı altında bulunan Ergene, Gediz, Kuzey Ege,
K. Menderes, Susurluk ve Sakarya Havzalarında yer alan Ergene, Gediz, Bakırçay, K.
Menderes, Susurluk ve Sakarya Nehirleri ve yan kollarının kirlilik durumu ve su kalitesi
mevsimsel ve yıllık ortalama olarak Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değerlendirilmiştir(7). Ayrıca,
havzaların 2013-2016 yılı su kalite verileri karşılaştırılarak kirlilik trendleri ortaya konmuştur.

Bu kapsamda bu nehirlerdeki su kalitesi açısından aşağıdaki bulgular tespit edilmiştir:

•

Ergene Nehri su kalitesinin, Genel Şartlar, (A) Oksijenlendirme Parametreleri, (B)
Nutrient (Besin Elementleri) Parametreleri, (C) İz Elementler (Metaller) ve (D)
Bakteriyolojik Parametrelerinde IV. sınıf su kalitesinde olduğu tespit edilmiştir (7).
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•

Gediz Nehri su kalitesinin, (A) Oksijenlendirme Parametreleri, (B) Nutrient
(Besin Elementleri) Parametreleri, (C) İz Elementler (Metaller) ve (D)
Bakteriyolojik Parametrelerinde IV. Sınıf, Genel Şartlarda ise III. Sınıf su
kalitesinde olduğu tespit edilmiştir (7).

•

Bakırçay Nehri ve yan kollarının su kalitesi, Genel Şartlarda II. Sınıf, (A)
Oksijenlendirme Parametrelerinde III. Sınıf, (B) Nutrient (Besin Elementleri)
Parametreleri, (C) İz Elementler (Metaller) ve (D) Bakteriyolojik
Parametrelinde IV. Sınıf su kalitesinde tespit edilmiştir (7).
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•

K. Menderes Nehri ve yan kollarının su kalitesi, (A) Oksijenlendirme
Parametreleri, (B) Nutrient (Besin Elementleri) Parametreleri, (C) İz
Elementler (Metaller) ve (D) Bakteriyolojik Parametrinde IV. Sınıf, Genel
Şartlarda ise III. Sınıf su kalitesinde tespit edilmiştir (7).

•

Susurluk Nehri su kalitesinin, Genel Şartlarda III. sınıf, (A) Oksijenlendirme
Parametreleri, (B) Nutrient (Besin Elementleri) Parametreleri, (C) İz
Elementler (Metaller) ve (D) Bakteriyolojik Parametrelerinde IV. Sınıf su
kalitesinde olduğu tespit edilmiştir (7).
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•

Sakarya Nehri su kalitesinin, Genel Şartlar bakımından III. sınıf, (A)
Oksijenlendirme Parametreleri, (B) Nutrient (Besin Elementleri)
Parametrelerinde, (C) İz Elementler (Metaller) ve (D) Bakteriyolojik
parametrelerde ise IV. Sınıf su kalitesinde olduğu tespit edilmiştir (7).

B. Menderes Nehri Su Kalitesi ( 12)
B. Menderes nehri (7) nolu kaynaktaki kirlilik izleme programı içinde yer almamaktadır. Bu
nedenle bu nehir ile ilgili bilgiler Bakanlık tarafından 2016 yılında yayınlanan Büyük
Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı’ndan aktarılmıştır.
Bilgiler farklı bir kaynaktan elde edildiği için yukarıda verilen formatın dışında daha geniş bir
şekilde ele alınıp sunulmuştur.
Büyük Menderes Havzası’nın yaklaşık yarısında tarımsal üretim yapılmakta olup bu nedenle
suya daha çok tarımsal sulama için ihtiyaç duyulmaktadır.Büyük Menderes Havzası’nda
tarımsal sulama suyu ağırlıklı olarak akarsulardan sağlanır. Havza’da akarsulardan sonra en
yaygın kullanılan sulama kaynağı barajlardır(%30). (12).
Havzalı çiftçiler sadece 2010 yılında Türkiye kestane üretiminin %31’ini, incir üretiminin
yaklaşık %65’i, zeytin üretimin %20’sini sağlamıştır(12).
Büyük Menderes Havzası genelinde noktasal TN ve TP yüklerini %82 oranla kentsel kaynaklı
kirleticiler oluşturmaktadır. Kentsel Kaynaklı kirleticilerin ardından endüstriyel kaynaklı
kirleticiler (%18) gelmektedir.(Büyük Menderes HKEP, 2010).
Organik kirliliği temsil eden KOİ yükünün geldiği kaynakların dağılımına bakıldığında kirletici
yüklerin %48,9 oranla kentsel, %51.1 oranla endüstriyel kirletici kaynaklardan geldiği
görülmektedir. (Büyük Menderes HKEP, 2010).
Havzada akarsularda su kalitesi açısından görülen en ciddi sorunlar Gökpınar Çayı’nda
Denizli’den kaynaklanan aşırı derecede organik madde, azot, pH ve ağır metal kirliliği ve
oksijen azlığı; Çürüksu Çayı’nda ve Büyük Menderes Nehri’nde Denizli-Sarayköy-Kuyucak
hattında devam eden organik madde ve azot kirliliğine eklenen tuzluluk problemi; Dokuzsele
Deresi’nde (Banaz Çayı öncesi) Uşak’tan kaynaklanan aşırı derecede organik madde ve azot
kirliliği, tuzluluk ve oksijen azlığı; Gümüşçay’da (Ortaklar-Söke civarı) önemli ölçüde
tuzluluk, organik madde ve bor kirliliği olarak sıralanmaktadır(12).
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B. Menderes nehri hali hazırda KOİ, TN ve TP parametreleri açısından IV.sınıf su
kalitesindedir. Bu su kalitesinin II. Sınıf olabilmesi için KOİ yükünün %45’i, toplam azot
yükünün %98’i ve toplam fosfor yükünün %99’u kontrol altına alınması gerekmektedir. (12)
Havzadaki su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla noktasal kaynaklı kirlilik yükleri olan evsel ve
endüstriyel kirliliğin azaltılması için KOİ parametresi bazında bir düzenleme yapılması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.(12).

TÜRKİYE GENELİNDE ATIKSU ARITMA TESİSLERİMİZİN DURUMU
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6. KISA ÖNERİLER
Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı su kalitesi izleme
çalışmalarının sonuçları Türkiye’nin batısındaki nehir havzalarımızda su kalitesinin
Kirli (III) ve Çok Kirli (IV. Sınıf ) su kalitesinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum
bu havzalarda acil Su Kalitesi Yönetimine geçilmesini zorunlu kılmaktadır.Alınması
gereken bazı tedbirler aşağıdaki kısa öneriler olarak sunulmuştur.
1. Su Kalitesi Yönetimi su hizmetleri yönetiminin öncelik taşıyan bir bölümü olarak
kabul edilmelidir.
2. Popülist politikalardan uzak ekolojik dengeyi dikkate alan bir su kalitesi yönetimine
geçilmelidir
3. Sürdürülebilir su kalitesi yönetimi için kirliliğin önce kaynağında önlenmesi veya
azaltılması esası benimsenmelidir
4. Havza ölçeğinde Su Kalitesi Yönetimi ve Denetimi DSİ Genel Müdürlüğünde
oluşturulacak bir ÇEVRE KORUMA VE DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI
tarafından yapılmalıdır
5. Çevre ,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının su kalitesi ölçüm ve izleme
birimleri SYGM eşgüdümünde DSİ SU KALİTESİ GÖZLEM AĞINA alınmalıdır.
6. Atıksuyun önce yerel ölçekte arıtılması için uydukentlere ve sitelere paket arıtma
tesisleri kurularak ön arıtma yapılmalı ve bu suyun o bölgede uygun alanlarda
çevrimiçi olarak kullanılması planlanmalı teşvik edilmeli ve uygulanmalıdır.
7. Sanayi tesislerindeki kirliliğin tesis içinde arıtılması ve arıtılmış atık suyun çevrimiçi
olarak tekrar kullanılması teşvik edilmelidir.
8. Noktasal kirleticilerin kontrolü için teknoloji tabanlı anlık gözlem altyapısı
oluşturulmalı ve buradan elde edilen veriler Havza Yönetim Heyetinde Görevli ilgili
kurum ve sivil toplum kuruluşları ile anlık olarak paylaşılmalıdır.
9. Yaygın ve etkili kirlilik oluşturan sulamadan dönen drenaj sularının arıtılarak tekrar
kullanılması planlamada sulama sisteminin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Mevcut
zirai kirlilik için drenaj kanallarının nehre ve sucul doğal ortama bağlandığı yerlerde
azot ve fosfor tutulması için dinlendirme havuzları yapılmalıdır.
10. Aşırı kimyasal gübre kullanımının önlenmesi ve organik gübre kullanımının teşvik
edilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
11. Havza ,alt havza , bölge ve nehir ölçeğindemevcut ve mutasavver kirlilik yüklerini de
dikkate alan DİNAMİK KİRLİLİK MODELLERİ oluşturulmalıdır.
12. Atıksı Arıtma Tesisi bulunmayan 53 adet OSB’de bu tesislerin hızla kurulması
sağlanmalıdır
13. OSB ‘lerin atıksularını arıtıp tekrar kullanabilmeleri için teşvik verilmelidir
14. OSB’lerin atıksularının belediyelerin kanalizasyon sistemine bağlanmasına izin
verilmemelidir.
15. Belediyelerde yağmur suyu ve kanalizasyon suyunu taşıyan ortak sistemin
birbirinden ayrılarak yağmur sularının uygun yerlerde depolanması ve kullanılması
sağlanmalıdır.
16. İyi tarım uygulamalarıyla organik tarıma geçiş sağlanmalı ve hayvansal atık yönetim
stratejileri belirlenmelidir
17. Çevre korunmasına halkın katılımını kolaylaştırmak ve çevre kirliliğini önlemeye ve
azaltmaya katkı sağlamak amacıyla halkın erişimine açık bir elektronik bir veri
tabanı oluşturulmalıdır.
18. KALİTESİ BOZULMUŞ OLAN SULARIN İYİ SU KALİTESİNE
DÖNÜŞTÜRÜLECEĞİ BİR HEDEF TARİH AÇIKLANMALIDIR
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The details of the EU CASCADES (Climate change, water, and future
cooperation and development in the Euphrates-Tigris basin) report on the
Euphrates-Tigris basin, where climate change and human impacts are
intense, was discussed with this webinar. Andre Müller presented the report
key findings - recommendations, and Dr. Martina Klimes, Süha Umar, and Dr.
Hassan Janabi discussed the report with their very valuable contributions.
Dr. Fulya Aydin- Kandemir from HPA moderated the event.
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Opening Speech by Director Dursun Yıldız
Distinguished guests, speakers, and participants…
Welcome to the webinar on Water and climate
change in the Euphrates-Tigris Basin, the fifth of its
kind we at the Hydropolitics Academy of AnkaraTurkey have organized since beginning of the last
year.
First, I would like to thank to our distinguish speaker
Andrea Müller, contributors Dr. Martina, Ambassador Dr. Janabi and
Ambassador Umar and all of you participating to this event.
Today we will be analyzing the effect of climate change on The EuphratesTigris basin that has been the cradle of many civilizations throughout the
history of mankind. From time to time, as it is speculated, is it likely that the
Euphrates-Tigris River system will dry up? Certainly not, but it seems certain
that within the next 20 years that the water usage and demand by the
riparian states will exceed the supplies. Increased levels of pollution will
make the management of the limited supply of Euphrates-Tigris water even
more difficult for the nations that rely on it.

Ladies and Gentlemen, At the beginning of this important gathering of
experts on water resource management and diplomacy, allow me to highlight
some of the topics that we see important at this time of rethinking the steps
ahead in our region.
We, at the Hydropolitics Academy believe that the efforts of our bilateral
states of the transboundary water resources of our region can only be
intensified and given momentum by the activities of the scientific community
and the organizations that represent the civil interests of our nations. Our
efforts in this regard, should not be discouraged by the fact that our region
has a very dynamic structure in terms of political and social relations, that
has occasionally led to conflicts between riparian states.
Instead, these facts must make us more willing, to make the best use of the
interests of the next generation of our region. We need to help to create
shared vision, shared goal, and unity of effort to tackle the problems
I wish you luck, our dear speaker, contributors, and participants in taking
benefit of this opportunity and make contributions that may lead to the
creation of frameworks for a better future in our region.
Welcome again, and best wishes for a successful webinar.
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EU CASCADE REPORT PRESENTATION BY ANDRE
MULLER
André Müller: MSc. Water Science & Governance
André Müller works as a consultant at Adelphi,
specializing in water resources management. He

sees an urgent need to drastically lower the growing
pressures from human actions and a warming
climate on water resources and the ecosystems that
provide them. Thus, he dedicates his work to
projects that spearhead a sustainable, climate-resilient water management
approach.
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TYPES OF THE DISCUSSANTS
Süha Umar
Ambassador (Rtd) Ahmet Süha Umar served at the Turkish Embassy in
Buenos Aires as First Secretary; Consulate General in Burgas-Bulgaria as Vice
Consul General; Turkish Permanent Representations to the Council of Europe
as First Coulcellor; and NATO and OSCE as Deputy Permanent
Representative. He has
participated at the Law
of the Sea Conference
(UNCLOS)

as

Deputy

Head of the Turkish
Delegation

and

as

Deputy Chief Negotiator
of Turkey in the Treaty
on Conventional Armed Forces in Europe (CFE) Negotiations.
He was Head of Turkish Delegation of the Middle East Peace Process, Arms
Control and Regional Security Group (ACRS).
He has served as Ambassador of Turkey in Jordan and Serbia and as Director
General for Bilateral Political Affairs at the Ministry of Foreign Affairs.
His articles on diplomacy, domestic and world politics and nature
conservation have appeared in Turkish dailies and Turkish and foreign
magazines. Ambassador Umar has three published books: "Belgrade. Five
Hundred Years After."; "Desert Patrol. Jordan Memoirs." and "The Big White
Man. Memoirs of A Nature Warrior."
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"As we all know what the issues and problems are, we have to focus our
attention more into the future than what has happened in the past yet
keeping the past always in our minds to show us the way to the future. Let
me first mention a simple fact; World is a habitat, and it is a whole. Political
or other borders doesn't count. We must keep this in mind when we try to
tackle with the problems before us. In other words, we have to cooperate
and act as a whole.
When I say "we" I mean the regional countries that are directly involved and
interested in the basin we are now discussing, the Euphrates and Tigris
basins. I see in the Report that the focusing point is the climate change and
how it will affect water issues in the basin. It is also said in the Report that
the climate change is not at least for the time being, the most urgent issue.
I agree that there are other issues which are more pressing, and that the
climate change will play a role on water issue more in the future. So, we must
keep this too in mind and be ready to face the challenge. Climate change is
a crucial issue for the whole humankind, and we will all feel it's increasing
negative effects sooner or later.
There are a couple of points which, I should not say that I disagree, but I
have doubts on. One is "outside intervention" or "assistance", whatever you
call it. Taking into consideration what has happened in recent past I don't
feel fully convinced or relaxed. Outside intervention in this region in the past,
mostly produced results that we are not very happy with. Let's take into
account the conflict prevention or conflict resolution. The outside
interference in the region in this specific case produced totally the contrary
and it created more trouble than it has solved.
Another point which I would like to emphasize, and which was also
mentioned in the Report is "restoration of wetlands and marshes." This is an
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important aspect in my opinion of the water issue in the basin. Wetlands and
marshes as those who have prepared this Report and who are now attending
this webinar know better than myself, is one of the crucial aspects or one of
the crucial elements of water.
The other issue which was also raised in the Report was "trust or confidence
building." It is important because it is directly related to another issue:
"Cooperation." Cooperation was also very frequently repeated and
emphasized in the Report. If you don't have trust or confidence in other party
or parties, cooperation becomes very difficult. Cooperation also depends on
the political situation in the region. We have to accept that situation now is
even worse than it used to be ten or fifteen years ago. Unfortunately, the
region once again is in turmoil. The cooperation which was possible let's say
between Syria and Turkey in the past or Syria and Iraq or Turkey and Iraq
were more feasible and easier than it is now due to the political changes in
the region. Let me make myself a bit more clear. The relations between Syria
and Turkey at present, due to the factors which I will avoid to deal with in
order not to take your time, don't make at least me very hopeful when it
comes to cooperation between Turkey and Syria. The same goes for Iraq and
Turkey. Still, we have to try to overcome all these difficulties and problems
and try to cooperate because this is the only way to tackle with the issue or
face the challenges before us including the climate change.
Here, I will come to what Ms. Klimes has mentioned. Yes, Turkey from the
very start didn't want outside intervention or third-party intervention in her
dealings with the other regional countries as far as the water issue is
concerned. We had a good reason for that which it was based, in most cases,
on what I said a couple of minutes ago; outside intervention has no proof
that it will be useful and/or helpful. This may change, of course. We all know
that as Mr. Mueller emphasized, we need at least outside institutional or state
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support for financing the huge infrastructure projects for this region. All the
countries in the region, including Turkey, will need such support, so this is a
tricky issue: It can be very useful, or it can be very harmful. This is the reason
why Turkey had always been rather reserved.
Ms. Klimes also mentioned "unofficial get togethers." Yes, this is a good idea.
The idea was put into practice in the course of the Middle East Peace Process
with success. I was one of those who have started the "Second Track"
meetings as we used to call them. This is a useful way of tackling with difficult
issues such as water. People when they are out of their official uniforms or
titles tend to be more open to discuss issues and find solutions or at least
formulate solutions that could be useful for the official bodies.
I agree also that we should not focus only on water. There are other areas
where cooperation and acting together may prove to be very helpful in
solving water issues too. If my memory is not failing me, Mr. Yıldız will
remember that there was one such way of cooperation between Iraq and
Turkey. Cooperation in other fields had positive effects on water issues
between our two countries. However, if I remember correctly, due to the
circumstances of the day, the agreed solutions could not be implemented.
(Mr. Yıldız agreed.)
Now I come to my last couple of
points.
Just before this meeting Mr.
Yıldız sent me a map of Turkey
that shows how things were
going in our country as far as the
rainfall, snowfall, precipitation, and all other factors related to water issues
in the basin. For example, we all know for so long now that we have been,
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and we still are discussing taking water from the eastern part of Turkey and
bringing it to the west of Turkey where there is a lack of water.
All this kept in mind, I will say something which is known to all of you, but I
still want to emphasize it . Turkey being the upriver or source country of the
two main rivers, Euphrates and Tigris of this basin may look like she doesn't
need others to deal with this issue. This is not true. In my opinion, Turkey
also needs full cooperation of all the regional countries in this basin. Even if
we forget about other aspects of the issue, we still need to cooperate just to
prevent large numbers of people moving from their motherlands to other
countries. Mr. Müller rightly emphasized in the Report that lack of water
(freshwater, clean water) may cause large numbers of people move/migrate
to other countries. This is a huge problem. We knew it from the recent Syrian
affair and how it negatively affects receiving countries as we are living with
it from the very first days of the conflict. This is why even Turkey needs
cooperation without of course forgetting about her national interests. All
other countries in the basin too need to cooperate with each other. So, we
have to base ourselves on this simple fact that there is only one way to tackle
with this issue: Cooperation. There's no other way.
From time-to-time people talk about "water wars". Fighting around or over
water will not solve anything but it would make things even worse. There
was a reference in the Report which said that war is costlier than cooperation
and sharing water or whatever other peaceful means of tackling this issue.
This is a statement of the fact which is based on past and sometimes costly
experience.
In my opinion and I repeat it whenever I have the opportunity, all the basin
countries should always keep in mind that they are the only ones who will
solve this problem, face the challenges and that they are the only ones who
can do it and should do it. Third party assistance in areas where it is needed
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is welcome, but we should not count on third party interference or thirdparty meddling or whatever you call it. As I mentioned before, it was not
helpful in the past. Things may change in the future. I don't know. I cannot
tell what will happen in the future, but the past told us that we are the ones
who should and will be able to solve this problem. This is what I believe, and
I hope others will also share this view.
I agree on the concept that there are risks and opportunities. Risks are known
and they may make the regional countries believe in cooperation more than
ever. When the risk becomes higher and higher the regional countries in the
basin will realize more and more that they have to work together. This is one
of the basic findings of the report which I very much agree and praise. The
issues are numerous and not easy to solve. Let's take one of them;
Destroying Shatt al-Arab and marshes was a big mistake with enormous
consequences on environment. I understand that they were restored to some
extent but rising sea levels, salinization are still worrying developments to
be dealt with properly. We all have to be equally attentive and equally ready
to cooperate. Again, I repeat we are not alone so we cannot survive alone.
This is important.
On the other hand, it is true that a lot will depend on the political situation
in the region. We may be willing to cooperate, but we may not find an
interlocutor or the state (or states) ready to do it for many reasons. I don't
know for the time being at least how we can overcome this difficulty but
again, I repeat we should try to find a way. Hopefully, we will find the ways
and means so that the way to cooperation will be fully open.
I repeat that Turkey should be ready to cooperate. In fact, we had always
been. The "tri-partite committee" between Turkey-Iraq and Syria and other
similar arrangements are examples of our readiness. There are already other
examples too of our willingness to cooperate with the other states in the
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basin. We have to keep in mind that things are not going in the positive. To
the contrary the developments are rather negative unfortunately. We cannot
control nature. We cannot dominate nature. I hope that the humankind will
realize one day that human beings are not as clever as they believe they are,
and they are not as strong as they believe to dominate and change nature in
the direction they want it to change. Nature will sooner or later claim what
was hers and it will do what is necessary. So, we have to keep this hard but
simple fact in mind if we want humankind to survive.

"
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Hassan Janabi
2018 – 2020: Ambassador
Plenipotentiary and
Extraordinary of Iraq to the
Republic of Turkey.
2018-2019: Ambassador,
Head of the Department of
International Organizations and Conferences. Ministry of Foreign Affairs,
Baghdad. 2016 – 2018: Minister of Water Resources, Baghdad.
2015 – 2016: Ambassador Plenipotentiary and Extraordinary of Iraq to
Japan.
2014 - 2015 Ambassador, Head of the Department of Human Rights.

Ministry of Foreign Affairs, Baghdad.
2009 – 2014: Ambassador and Permanent Representative of Iraq to UN
Agencies in Rome (FAO, WFP & IFAD).
2004 – 2008: Senior Advisor to the Ministry of Water Resources in Iraq.
1999 – 2003: Senior Hydrologist Sydney Catchment Authority.
1994 – 1999: Water Quality Modeler, Sydney Water Corporation.
Frequent guest speaker in major international and UN meetings in the Middle
East and beyond, providing insight views on issues related to human and
natural resources development in the region. Writer and lecturer on socioeconomic development in the Middle East focusing on food and water
security, poverty reduction, rural development, water scarcity and ecosystem
restoration and preservation.
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"I try to like manoeuvre because a lot of things have already been said. So,
we know that this is the area where ancient civilization was established and
mainly due to the plentiful of water in the valley. In fact, that I the rise and
fall of the historical city states in Mesopotamia where link directly to the
availability of water or the lack of it. Currently, we are concerned that these
major rivers are the subject of in my view the greatest ever threat. Of course,
among the reasons is the climate change, although the report still considers
climate change impact as minor, but also my view overcontrol and
unsustainable utilization of water is the real threat. Of course, all these
happening in the absence of implementable bilateral or multilateral
agreements for equitable and reasonable use of shared waters. There is some
indifference towards the application of the principles of international law in
this area. Of course, this contributes to potential conflicts that should be and
could be avoided.
Observations indicate the decline of about 25% of rainfall or snow cover in
the upper reaches of Tigris and Euphrates rivers. IPCC estimated the
reduction in rainfall and snowfall to be between 10% and 60% in the basins.
This translates into a similar decline in the flow of rivers. Coupled with
increased demand for water due to, inter alia, population growth and
economic development, it leads into unfair access to water and obviously
represents a real threat to peace and stability.
The combined effect of climate change and uncoordinated operational modes
of control structures have led to an alarming decline in the rate of inflows to
Iraq. The direct results of this are shrinking green cover and expanding
desertification. Average temperatures in Baghdad and southern Iraq have
risen by at least 2 degrees Celsius in the last few decades. This means at
least 20% reduction in Agricultural productivity of Iraqi soils. Currently 90%
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of Iraq's soil, historically the most fertile with abundance of water is affected
or threatened by desertification. Two months ago, the government of Iraq
undertook drastic measures in response to the diminishing water resources
by reducing the cultivated lands by 50%.
The declining rainfall and unsustainable use of water resources exacerbate
the problem of water scarcity, causing progressive depletion of lifesustaining land resources and forced migration. Released UN statistics on
the numbers of displaced persons and migrants for socio-economic reasons
are frightening to say the least. Poverty, war, instability, and the lack of
decent means of living resulting from the spread of desertification, and loss
of biological diversity are the main reasons behind this mass migration from
some Middle Eastern countries including Iraq.
Depletion of water resources destroy land fertility. Impoverished rural
population are not capable to adapt to water scarcity and other related
hardships. Displacement becomes the only option for most of them
regardless of the tragic consequences of this forced migration. Displacement
of rural population, usually the food producers, causes a double loss: a
decrease in the number of food producers on one hand, and an increase in
the number of food insecure population on the other.
Another tragic example of serious deterioration in the environment is the
Iraqi delta at the mouth of the Gulf. It is a striking example of the destruction
of a freshwater ecology, characterized by the fertility of soil, the dense forests
of palm trees, that have turned into lifeless environment due to advancing
sea water damaging an ecosystem that had lasted for thousands of years.
At the confluence of the great rivers in Mesopotamia at the mouth of the Gulf
the Marshlands of Iraq existed for thousands of years, covering an area of
15,000 square kilometres. In the face of the current water scarcity, and
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unprecedented heat waves, this world heritage site is diminishing. Its
indigenous population will be tragically scattered if not completely
disappeared.
There is also the destruction caused by the terrorist organization Daesh (ISIL)
and the damage inflicted on the people and on water installations. Daesh in
fact weaponized water and used it in the most horrific way, flooding selected
areas, destroying hydraulic structures, occupying dams and reservoirs and
so on. Terrorism is thriving on instability, economic and social fragility. The
latter contribute to the spread of extremism, vengeance, and revenge.
Rising temperature of Earth's surface is a direct threat to human life. It also
magnifies the threats of other familiar risks, increases their complexity and
intensity in many regions, and obviously including our region the Middle
East, leading to further impoverishment, displacement, food and water
insecurity, and violations of human rights, creating situations of instability
and conflicts.
The need for regional approach to minimize the Climate Change impact on
water availability is vital. It must be based on cooperation and understanding
the needs of every riparian country. Unilateral actions on the utilization of
shared water create undesirable conditions leading to mistrust and justifiable
concern particularly downstream.

There are some good signs of technical cooperation between Iraq and
Turkey. It needs to be further enhanced and institutionalized. A 12-years
draft of MOU on water between the two countries has finally been approved
and is now effective. It is a promising start that needs to be further advanced
beyond technical cooperation.
Iraq-Iran water relations have not progressed. In fact, it has worsened despite
the validity of the 1975 Algiers Accord between the two countries which
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included specific paragraphs addressing the water issues clearly. Nearly all
tributaries originating in Iran and flowing to Iraq have now been brought
under extensive networks of dams and control structures inside Iran leaving
Iraq in an extremely vulnerable situation. Iran showed noticeable disregard
towards Iraq's claims.
Back in July 2018 I was honoured to speak to the Security Council during its
unprecedented deliberations on climate-related security risks. It was an
important step forward by the UN in addressing the new challenges, reducing
risks and avoiding potential national, regional and international conflicts.
Further efforts are needed to address this subject. There are so many
challenges facing our region. Most of them are transboundary. Unless the
responses are regionally coordinated those challenges will be harder to
overcome. Obviously national water strategies are prerequisite for any
successful development plan, but transboundary problems require
transboundary coordinations. Transboundary water must be utilized
sustainably. Embarking on establishing more and more control structures is
not a solution, particularly under the prevailing and projected hydrological
conditions in the Euphrates and Tigris rivers and tributaries. The region
needs smart water resources policies and programs based on respect for the
environment and aiming at achieving stability and peace.
Embarking on establishing more and more control structures is not a
solution. Particularly, under the prevailing and projected hydrological
conditions in the Euphrates and Tigris rivers and tributaries. The region
needs smart water policies, smart water resources policies and programs
based on respect for the environment and aiming at achieving stability and
peace. Looking from like an eagle eye to the basin, I can see that Iraq because
of the prevailing conditions, political security, and the occupation and what
have you, Iraq seems to be the weakest link in this. It is just unfortunate so
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in addition to all these problems that we are facing Iraq is the most
downstream country and so you cannot in this case make proactive policies
and programs; except -you know- trying to agree with neighbouring
countries trying to raise the awareness of neighbouring countries as to the
impact of their actions in programs downstream, because we need also to
remember that this water in the Tigris and Euphrates and tributaries this the
entire water over thousands of years used to come to Iraq uninterruptedly.
Now every drop in the basin is in controlled. Every single drop virtually. This
is not an easy on a nation that is struggling with its own sovereignty and
independence like in these conditions. These needs to be considered. I
probably would mention as discussion with the ambassador; I think the
issues of like third party facilitator this is not an intervention in internal affairs
of the region.
We support the presence of United Nations other like neutral scientific

organizations and good wishers organizations to facilitate, you know,
meeting between technical people whatever you call track two or track one
thing like that. I don't see this as intervention in our own efforts. it is very
helpful or where the channels between Iraq and Turkey for example are open.
This is good but also, we need to -for example I met with the former minister
of forestry, I met when I was a minister, in one year or one and half year I
met him like five times- and during this, right of course, I went to Ankara. He
never visited Iraq then. But it's not a big deal. Of course, it would be a good
and lovely to have Turkish minister discussing water like in Baghdad and
then I noticed myself and really sharp increase in the understanding that this
gentleman had on Iraqi issues, and he became very open and as usual I
discuss very honestly and openly with my Turkish counterparts' things. I also
appreciate that bilateral agreement is more important than any other thing
than principles of international law, but this is bilateral agreement of
cooperation needs to be based on international law principles. You cannot
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just you know your upper hand lower hand approach issue it has to be on
an equal basis and also the principle of cooperation needs to be clear.

"
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Closing Speech by Prof. Dr. Fadi Comair
Fadi Georges Comair is a water diplomat
(DWRE) from the American Academy of Water
(AAWRE)

and

international

negotiator

specialized in the Middle East region. He is a
member of the French Overseas Academy of

Sciences and Water Academy in France. He
graduated from the University of Texas and
Harvard University, the Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, and Claude Bernard Lyon I University, with a PhD in
Energy. From 1987 to 1993, he was Head of Department at CERIB in France.
In 1993, he was appointed Chairman of the Board of the National Authority
of the Litani River and subsequently Director General of Hydraulic and
Electrical Resources in Lebanon, Director of the Water, Energy and
Environment Research Institute at Notre Dame University and was a professor
at New York University. He is President of MEDURABLE, an association which
works in the field of sustainable development, Honorary President of the
Mediterranean Network of Basin Organizations (MENBO), Vice-President of
the Euro-Mediterranean Information System on Know-how in the Water
Sector (EMWIS) and a member of the UNESCO Commission on Water and
Human Establishments. Mr. Fadi Comair is a Chevalier of the National Order

of the Legion of Honor and the National Order of Merit.

"I would like to state that throughout my academic and professional life as
a water expert and water diplomat I have seen how much water too often
has become an element of cooperation and in the MENA region cooperation
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is central to all riparian country and a mandatory condition for the riparian
countries well-being and environmental sustainability. The challenges are so
heavy and the challenges on the Tigris and Euphrates basin were presented
by Andre Muller and then I have also recorded some of the very important
statement that Andre Muller said, and I will comment on them. I can state by
telling a message with three components. First component is that the riparian
countries in the Tigris and Euphrates basin (Turkey, Iraqi and Syria) are
already living a water nexus crisis. It is not only a water but also and energy,
a food ecosystem nexus crisis. I this will continue without acting on both
basins by implementing hydro diplomacy and the nexus concept, we will have
to face serious problems. The sound message is that the water crisis on the
Tigris and Euphrates basins is multi-dimensional aspect could be addressed
through the adoption of new priorates such as the one which has been
defined by UNESCO IHP when I was a chair of UNESCO IHP within the strategy
number 9, which was adopted under my mandate and now as a vice chair
representing the Arab region. We have said that we need to implement
scientific research and innovation. We need to highlight water education; we
need to bridge the data knowledge gap and we need to apply inclusive water
management under global changes, and we need of course good governance
but this time the good governance should be based on science for mitigation
and adaptation and resilience. Why resilience? Because we will be
encountering extreme events on the Tigris and Euphrates basin. So, the

policy that we need to address is very important and we need to apply is
very important which should be based in improving water governance and
regional cooperation based on the nexus concept. The last message is that
within the IHP UNESCO we have voted a very important resolution. And the
three countries, which are represented at the UNESCO council (Turkey, Iraq,
and Syria) has voted the resolution that I personally presented, which is the
creation of the ECOMED ACADEMY. This is a new initiative for IHP, by
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creating the ECOMED academy and this academy will highlight a regional
platform to facilitate the riparian knowledge based on development,
information exchange and experience sharing for climate impact adaptation
strategies. I invite you three countries to join to UNESCI IHP ECOMED
academy which has been a platform to highlight all the problems and start
work together to achieve water security, climate resilience for the future
generation.

"
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Closing the webinar by the moderator, Dr. Fulya Aydin-Kandemir
Fulya Aydin-Kandemir is a scientist who has
completed her Ph.D. at Ege University Solar
Energy Institute and has academic studies in
remote

sensing,

Geographic

Information

Systems, and renewable energy. In addition,
Dr. Aydin-Kandemir has studies on climate
change, land-use changes, and biodiversity
models. She is the member of the Hydropolitics Academy & Association
(HPA). Aydin-Kandemir was selected as the Environmental Systems Research
Institute (ESRI) Young Scholar for her research about Africa's Water Scarcity
and Geographic Information Systems-based Solar Desalination Assessments
in 2020. Also, her remote sensing analyses of Lake Tuz (Turkey) were
selected as Image of the Day by the National Aeronautics and Space
Administration (NASA) Earth Observatory on December 16, 2021. Dr. AydinKandemir is a member of the European Cooperation in Science and
Technology (COST)'s working groups and is currently a volunteer external
lecturer in the Department of Space Sciences and Technologies at Akdeniz
University.
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ETKİNLİK RAPORU

2022

1

22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
ETKİNLİĞİ RAPORU

2

3

Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve Su Politikaları Derneği’nin birlikte düzenledikleri 22 Mart
Dünya Su Günü Resim Sergisi ve Yeraltı Suyunu Görünür Yapmak Paneli etkinliği, Uğur
Mumcu Araştırmacı gazetecilik Vakfında 21 Mart 2022 Günü gerçekleştirildi.
Etkinlik önce 30 eserin sergilendiği resim sergisinin açılışı ile başladı. Daha sonra
Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Araştırma Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Ekmekçi ve Su Politikaları Derneği & Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun
Yıldız’ın katıldığı Panel ile devam etti
Paneli Sürdürülebilir Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emine Aksoydan
yönetti.
Panelin başında Prof. Dr. Emine Aksoydan, Dünya Su Günü ve suyun önemi konusunda
bir açılış konuşması yaptı. Daha sonra panelistlerin sunumuna geçildi.

4

Panelistlerin sunumları tamamlandığında Sü Je Okulları İlköğretim bölümü öğrencileri su
farkındalığı ile ilgili konuşmalar yaptılar.
Panelde konuşmacı olarak yer alan TEMA Ankara İl Temsilci Nevzat Özer son anda hastalığı
nedeniyle etkinliğe katılamadı.
Yaklaşık 3 saat süren etkinliği üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve
Sü Je Okulları ilköğretim bölümü öğrencileri izledi. Etkinlik Youtube üzerinden canlı olarak
da birçok kişi tarafından izlendi.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM DERNEĞİ VE SU POLİTİKALARI DERNEĞİ’nden
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ İÇİN
Yeraltı suyunu Görünür Yapmak
Verimli Kullanmak Etkinliği
Yeraltı suları; kısa süre içinde işletmeye alınabilmesi, genellikle arıtma ihtiyacının olmaması
gibi avantajlarından dolayı çok uzun zamandan beri içme-kullanma, tarımsal sulama ve
endüstri suyu talebini karşılamakta kullanılan en stratejik doğal kaynaklardan biridir.
Bu nedenle yeraltı suları farklı kullanıcılar tarafında kullanılabilen ve aşırı kullanıldığında
yenilenmesi, kirletildiğinde ise temizlenmesi uzun zaman alan ortak bir havuz veya depo
olarak düşünülebilir. Ancak yeraltı sularımız bazı bölgelerde, kendini yenilemeye fırsat
bulamadan aşırı tüketilmekte ve su seviyeleri yıldan yıla hızla düşmektedir. Bu nedenle, bu
kaynaklara yönelik koruma ve verimli kullanma önlemlerinin arttırılması büyük önem
taşımaktadır.
Kuraklık hâlinde kullanılabilecek en güvenilir su kaynağı olan yeraltı suları sosyal ve
ekonomik değerleri yanında aynı zamanda stratejik öneme de sahiptirler. Herhangi bir
afet, savaş gibi durumlarda yerleşim birimlerine gelen su kaynaklarının tahrip olması
durumunda, yeraltı suyu çok kısa zamanda kullanıma sunulabilir. Nükleer kirlilikten
korunabilecek tek su kaynağı, yine yeraltı sularıdır.
Ülkemizdeki tarımsal sulamanın dörtte biri içme ve kullanma suyu talebinin yaklaşık yarısı
yeraltı suyu kaynaklarından karşılanmaktadır. Bu nedenle ekonomik olduğu kadar de
stratejik önemi de çok yüksektir. Bununla birlikte aşırı ve kontrolsüz çekim ile kirlilik
tehdidi altındadır. Yeraltı sularının kirlendikten sonra temizliği çok uzun zaman almakta
ve çok yüksek maliyetlere mal olmaktadır. Bu nedenle bu kirlilik hem kirliliğin olduğu
dönemde bu kaynaktan yararlanan insanları hem de gelecek nesilleri etkileme riski
taşımaktadır.
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Yukarıda sayılan tüm bu özellikleri yeraltı suyu kaynaklarını tüm dünyada çok önemli
kılmaktadır. Dünya Su Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 22 Mart 1993'te aldığı
karar çerçevesinde her yıl farklı temalarla dünya çapında kutlanmaktadır. Yeraltı suyunun
artan önemine dikkat çekmek için 22 Mart Dünya Su gününün bu yılki teması “Yeraltı
suyunu Görünür Yapmak“ olarak belirlenmiştir.
Ülkemizdeki yeraltı suyunun emniyetli rezervinin %85’i tahsis edilmiştir. Ancak birçok
havzada kontrolsüz çekimler sonucu yeraltı suyu seviyeleri hızla düşmektedir. Ayrıca
yeraltı sularımız sulamadan dönen sular, sanayi atık suyu ve evsel atıklar ile
kirlenmektedir.
Bunların önlenebilmesi için nehir havzası entegre su yönetimi kapsamında yeraltı suyu
seviyelerinin online (anlık) takibi, arazi toplulaştırması, suyu verimli kullanmaya yönelik
eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri ile sulama şebekelerinin modernizasyonunun
desteklenmesi ve hızlandırılması gibi eylemlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Kısacası su ve toprak gibi stratejik önemi gün geçtikçe artan doğal kaynaklarımızı
toplumsal ulusal faydayı gözeterek sürdürülebilir bir şekilde kullanmalıyız. Bu konudaki
toplumsal duyarlılığımızı arttırmak zorundayız.
Bu kapsamda Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve Su Politikaları Derneği olarak 22 Mart
Dünya Su Günü için ortak bir etkinlik düzenleme kararı aldık. 21 Mart’ta düzenleyeceğimiz
bu etkinlikte

bir resim sergisi açarak ve Yeraltı suyunu Görünür Yapmak - Verimli

Kullanmak başlıklı bir panel konferans düzenleyerek toplumsal farkındalığın artmasına
katkıda bulunmaya çalışacağız.
Etkinliğimize tüm ilgili kişi ve kurumları davet ediyoruz.
Saygılarımızla
Prof. Dr. Emine Aksoydan
Sürdürülebilir Yaşam Derneği Y.K. Başkanı

Dursun Yıldız
Su Politikaları Derneği Başkanı

17

18

19

Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi
Hacettepe Üniversitesi - Uluslararası Karst Su Kaynakları Araştırma Merkezi
Müdürü
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YEŞİL DÖNÜŞÜM ve SU
POLİTİKALARI İLİŞKİSİ

Su Politikaları Derneği

01.04.2022

AB YEŞİL MUTABAKATI ve DÖNGÜSEL
EKONOMİ
UYGULAMALARI ,
Su Yönetiminde de
Hızlı Bir Değişim ve Dönüşümü
Gerektiriyor

1

2

Yeşil ekonomi,
çevre politikaları ile ekonomi politikalarının
birbiri ile uyum halinde ve sürdürülebilir kalkınma
hedefleri ile eşgüdüm içerisinde tasarlanmasını
öngörmektedir.
Döngüsel ekonomi,
bir yandan malzeme ve kaynakların kullanımları
sonrasında ürün döngüsüne geri kazandırılması
yoluyla ürünün değerinin korunduğu, diğer yandan
atık miktarının asgari seviyede tutulduğu bir
ekonomik yaklaşımın benimsenmesini
gerektirmektedir.
Yeşil Ekonomi ve Döngüsel Ekonomi
hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda
geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla
hayata geçirilmesi gereklidir

3

RAPOR NO: 2022-1
RAPORUN ADI: Yeşil Dönüşüm ve Su Politikaları İlişkisi
Raporu Hazırlayanlar : İnş Müh. Su Politikaları Uzmanı Dursun Yıldız, Dr
Öğretim Üyesi Nuran Çakır Yıldız ,Dr. Fulya Aydın Kandemir

AB YEŞİL MUTABAKATI KAPSAMINDA “Sınırda Karbon Düzenleme
(SKD) Mekanizması
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 3 yıllık mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş
dönemi ile başlatılacak
SKD mekanizmasının AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS) paralel bir sistem
olacak şekilde kurgulandı. SKD mekanizmasına tabi olan seçili sektörler ise
demir, çelik, çimento, alüminyum, elektrik ve gübre olarak belirlendi.

Kaynak gösterimi: Yıldız D.,Çakır Yıldız N.,Kandemir F.,2022 “Yeşil Dönüşüm ve Su
Politikaları İlişkisi” Su Politikaları Derneği Raporu 1 Nisan 2022 .Ankara

4

RAPOR HAKKINDA
Dünya’da iklim değişikliği başta olmak üzere artan sorunlar 2015 yılında Türkiye’nin de dahil
olduğu Birleşmiş Milletler’in 193 üye ülkesinin oybirliği ile yürürlüğe giren “2030
Sürdürülebilir Kalkınma” gündeminin güçlendirilmesi ve desteklenmesine duyulan ihtiyacı da
arttırmıştır. Söz konusu Gündem kapsamında tanımlanan 17 “Sürdürülebilir Kalkınma Amacı”
refah ve esenliğin artırılması ve yoksulluğa son verilmesinin yanı sıra iklim değişikliği ile
küresel mücadeleyi ekonomik ve sosyal açıdan kapsayıcı bir kalkınma modelinin ayrılmaz
parçası haline getirmeyi öngörmektedir.
Bu kapsamda AB başta olmak üzere diğer ülkeler de çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu süreçte, insan kaynaklı sera gazı salımlarını sınırlandırmaya ve azaltmaya yönelik çabaların
yanı sıra; iklim değişikliğinin, ekonomi, uluslararası ticaret, sağlık, göç, güvenlik gibi diğer
küresel sorunlarla bağlantılı olarak ele alınması kaçınılmaz hale gelmiştir.
Nitekim, Avrupa Birliği (AB), 11 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile
2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyarken; aynı zamanda sanayisinin
dönüşümünü gerektiren yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ve tüm politikalarını iklim
değişikliği ekseninde yeniden şekillendireceğini açıklamıştır. Avrupa Yeşil Mutabakatı
kapsamındaki ilgili eylemler, enerji, ulaşım, sanayi, finans, inşaat, tarım dahil AB ekonomisini
yeniden şekillendirecek ve her geçen yıl ivme kazanacak bir dönüşümün temellerini teşkil
etmektedir.
Türkiye’nin yayınladığı Eylem Planı’nda yapılması öngörülen çalışmalar; dokuz başlıkta:
Sınırda Karbon Düzenlemeleri,
Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi,
Yeşil Finansman,
Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı,
Sürdürülebilir Tarım,
Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım,
İklim Değişikliği ile Mücadele,
Diplomasi,
Avrupa Yeşil Mutabakatı Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri toplanmış.
Ancak, bunların içeriklerinin yeterince güçlü olmadığı ve bu hedeflere hangi araçlarla, hangi
kaynaklarla, ne tür politikalar uygulanarak, nasıl ve ne zaman varılacağı konusundaki
açıklamaların yeterli olmadığı görülmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan çalışmaların yurt
dışından gelebilecek yeşil dönüşüm amaçlı fonlardan bir an önce yararlanabilmek için değil
kendi içinde bütünselliğe sahip olan bir plan kapsamında ele alınmasının daha faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda konunun su politikalarıyla olan ilişkisi bu raporda ele
alınarak incelenmeye çalışılmıştır.
Faydalı olmasını umuyoruz
Saygılarımızla
Dursun Yıldız
Başkan
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1. GİRİŞ
iklim değişikliği; bizimle beraber yeryüzünde yaşayan tüm canlıların yaşamını olumsuz
etkilenmekte, ekosistemdeki mevcut dengenin bozulması tüm canlıları hayatlarını idame
ettirebilmeleri bakımından yeni tedbirler almaya zorlamakta, gerektiğinde de doğal seleksiyon
tüm acımasızlığı ile devreye girmekte, ayak uyduramayanları döngünün dışına itmektedir.(1).
Günümüzde insanlık, Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde ekosistemi tehdit eden küresel iklim
değişikliğinin yaşamsal olumsuzluklarını giderebilmek için ortak stratejiler ve politikaları
uygulamaya çalışmaktadır. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye 193 ülke tarafından
kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” uygulamaya
konulmuştur.

2015 yılının Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 yılında tamamlanacak bir
yol haritası olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları (SKA’ler) farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel
hedeften oluşan bir eylem çağrısıdır. SKA’ler, Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından Eylül
2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilip 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Hükümetler tarafından 2001 yılında kabul edilip Aralık 2015 tarihinde geçerliliğini
yitiren Binyıl Kalkınma Hedeflerini takiben ve bu hedefler üzerine inşa edilmiştir.
Birleşmiş Miller Örgütüne üye tüm ülkelerce kabul edilen ve 2030 yılına kadar ulaşılması
gereken temel hedefler arasında; aşırı yoksulluğun tüm dünyada sona erdirilmesi, açlığın yok
edilmesi ve tüm insanların bütün yıl boyunca yeterli besine ulaşabilmeleri, , doğal kaynakların
etkili kullanılarak üretim-tüketimin sürdürülebilir hale getirilmesi. Gıda israfının yarıya
indirilmesi, okyanus, deniz ve su kaynaklarının korunması, ormanlar, toprak ve ekosistemin
korunması ve iyileştirilmesi ile İklim değişikliği ve sonuçları ile mücadele konusunda acil
eyleme geçilmesi gibi (17) başlık bulunmaktadır(1).
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Birleşmiş Milletler Örgütünce kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”
arasında yer alan iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele edebilmek bakımından genel
olarak;
•
•
•
•

•

Ülkelerin iklim değişikliğiyle ilgili tehlikelere ve doğal afetlere karşı dayanıklılık ve
uyum kapasitesinin artırılması,
İklim değişikliği ile ilgili emisyon azaltımı ve uyum önlemlerinin ulusal politikalara,
stratejilere ve planlamaya dâhil edilmesi,
İklim değişikliği ile ilgili emisyon azaltımı, uyum, olası etkilerin azaltımı ve erken
uyarı konularında eğitimin, farkındalık geliştirme ile bireysel ve kurumsal kapasitenin
iyileştirilmesi,
Makul azaltım tedbirleri ve uygulamada şeffaflık bağlamında gelişmekte olan
ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi altında özellikle gelişmiş ülkelerce verilen ortak taahhüdün yerine
getirilmesi ve
Yeşil İklim Fonu’nun sermaye olarak tahsis edilmesi yoluyla bir an önce işler duruma
getirilmesi ile iklim değişikliği ile ilgili planlama ve yönetim kapasitesinin artırılması
için yeni yöntemlerin teşvik edilmesi

gibi temel hedefler bulunmaktadır. Bunların gerçekleştirilmesi için ülkelerin kendi özel
strateji ve politikalarını belirleyerek, eyleme geçmeleri gerekmektedir.

7

8

TÜRKİYE AB YEŞİL MUTABAKATI İÇİN HAZIRLANIYOR. EYLEM PLANI
YAYINLANDI
AB Tek Pazarı üzerinde dönüştürücü etkilere sahip olacak Avrupa Yeşil Mutabakatı, hem aday
ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak Türkiye’nin AB’ye ticari entegrasyonu ve AB
ile dış ticareti üzerinde önemli etkileri olacaktır.
Olası olumsuz etkileri bertaraf edebilmek ve ülkemizin sağlayacağı uyum ile hedeflenen
politika değişikliklerini ülkemiz için fırsata çevirmek amacıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı
kapsamında öne çıkan ve ülkemizi etkileyebilecek konularla ilgili hızlı bir çalışma
başlatılmıştır.
16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Yeşil
Mutabakat Eylem Planı” konulu ve 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin temel amacı
da Ticaret Bakanlığının öncülüğünde, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen hızlı
değişim ve dönüşüm karşısında Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir
ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi matuf tüm tedbir ve çalışmaların ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarınca eksiksiz yerine getirilmesini amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda, ekonominin lokomotifi olan ihracatta rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesi,
Türkiye’nin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağladığı bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı
sağlanması hedeflenmekte, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olan AB tarafından açıklanan
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki
dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalınabilecek risklerin fırsata
çevrilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş
birliği içinde Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi
ve yeşil yatırımların Türkiye’ye çekilmesi bakımından önemine dikkat çekilerek, Yeşil
Mutabakat Eylem Planı’nın uygulanmasını takip etmek, küresel politika gelişmeleri
doğrultusunda çalışmaları yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret
Bakanlığının ilgili bakan yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine
ve Maliye, Milli Eğitim, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlıklarının bakan yardımcılarının katılımıyla “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” tesis
edilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu’nun çalışma usul ve
esaslarının Çalışma Grubu tarafından belirleneceği, sekretarya hizmetlerinin ise Ticaret
Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği
açıklanmıştır. Ayrıca ilgili Bakan yardımcılarının iştiraki ile oluşturulan Yeşil Mutabakat
Çalışma Grubuna yardımcı olmak maksadıyla; ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecektir.
Tüm çalışma ve toplantılara, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri, konu ile ilgili özel sektör temsilcileri
de dahil edilebilecektir.
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YEŞİL DÖNÜŞÜM DÜNYA PAZARLARINDA YER ALMAMIZ İÇİN DE GEREKLİ
Türkiye Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen kapsamlı değişikliklerin
yanı sıra, uluslararası ekonomi ve ticarette meydana gelen dönüşümü de dikkate almalıdır. Bu
kapsamda ülkemiz kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir, kaynak-etkin ve
yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek dönüşümün sağlanması konusunda zaman
kaybetmemelidir. Bu geçiş Türkiye’nin küresel ekonomiyle sağladığı bütünleşmenin
korunması bakımından da büyük önem arz etmektedir.
Buna ilaveten, artan sayıda uluslararası firma ve yatırımcının da yeşil dönüşüm yol haritalarını
belirleyerek, düşük karbonlu, yeşil ekonomiye geçişe ivme kazandırmayı hedefledikleri
görülmektedir. Bu girişimler arasında, Birleşmiş Milletler çatısı altında bugüne kadar 3067
firma ve 173 yatırımcının katılım sağladığı Sıfır Emisyon Yarışı1 ve 315 firmanın taraf olduğu
Yenilenebilir Enerji 100 (RE1002) yer almaktadır(2).
Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümü öncelikli
gündem maddesi olarak uygulamasına ihtiyaç vardır.
Yeşil dönüşüm kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümenin tesis edilmesinin yanı sıra, ülkemizin
AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve
güçlendirilmesi için çok önemlidir. Bu alanda atılacak adımlar aynı zamanda ülkemizin küresel
değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın
artırılması bakımından da önem teşkil etmektedir(2).
Bu amaçla, AB başta olmak üzere hayata geçirilmesi hedeflenen politika değişikliklerinin,
ülkemiz dış ticareti ile bağlantılı bir şekilde sanayi, tarım, enerji ve ulaştırma politikaları
üzerindeki etkilerinin bütünsel olarak ele alınması ve ülkemizin Gümrük Birliği ilişkisi dikkate
alınarak, uyumunu sağlayacak bir yol haritası oluşturulma çalışmaları başlamıştır. Bu konuda
Ticaret Bakanlığı tarafından bir eylem planı hazırlanmıştır (2).
Eylem Planının Kapsamı
Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanmasını ve
Türkiye’nin başta Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere, Türkiye-AB
Gümrük Birliği kapsamında sağlanan bütünleşmeyi koruyacak ve daha da ileriye taşıyacak
şekilde uyum sağlamasını teminen, Eylem Planında,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sınırda karbon düzenlemeleri,
Yeşil ve döngüsel bir ekonomi,
Yeşil finansman,
Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı,
Sürdürülebilir tarım,
Sürdürülebilir akıllı ulaşım,
İklim değişikliği ile mücadele,
Diplomasi ve
Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri

başlıkları altında 32 hedef ve 81 eylem yer almaktadır.
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KISACA EYLEM PLANI HEDEFLERİ

1. Sınırda Karbon Düzenlemeleri (2)
Temel amacı, seçili sektörler için ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak
belirlenmesi olan SKD mekanizmasına ilişkin teklif, Avrupa Komisyonu tarafından 14
Temmuz 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Komisyon tarafından uygulamanın, 1 Ocak 2023 tarihi
itibarıyla 3 yıllık mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş dönemi ile başlatılması önerilmektedir.
Yayımlanan taslak1 ile, SKD mekanizmasının tasarımı, sektörel kapsamı ile uygulama usul ve
esasları açıklanmıştır.
Bu kapsamda, mevzuat taslağında, SKD mekanizmasının AB Emisyon Ticaret Sistemine (ETS)
paralel bir sistem olacak şekilde kurgulandığı; SKD mekanizmasına tabi olan seçili sektörlerin
ise demirçelik, çimento, alüminyum, elektrik ve gübre olarak belirlendiği görülmektedir.
AB’nin SKD mekanizmasının AB ile ticaretimizde ticari bir engele dönüşmemesi önem arz
etmektedir. Bu kapsamda, bir yandan diplomasi başlığı altında ülkemiz çıkarlarının etkin bir
şekilde korunmasına yönelik eylemlere yer verilirken, diğer yandan bu başlık altında, olası bir
sınırda karbon düzenlemesinin Gümrük Birliği ile AB’ye sağlanan entegrasyona halel
getirmemesini temin etmek amacıyla AB politikalarıyla uyumlu bir şekilde atılabilecek
adımların değerlendirilmesine yönelik eylemlerin ortaya konması amaçlanmaktadır.
Bu doğrultuda, Eylem Planının “Sınırda Karbon Düzenlemesi” başlığı altında AB’nin sınırda
karbon düzenlemesinin Türkiye-AB ticareti üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik
çalışmalar yürütülmesi hedeflenmektedir.
Bu hedef altında yürütülmesi planlanan eylemler arasında, söz konusu mekanizmanın enerji
yoğun ve kaynak yoğun sektörlerimize etkilerinin çalışılması yer almaktadır.
Bununla birlikte, sınırda karbon düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi
sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar
ile STK’lar tarafından atılması gereken adımları içeren ülkemiz yol haritasının veya
faaliyetlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

1

Avrupa Komisyonu, Sınırda Karbon Mekanizmasını Tesis Eden Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi Tüzüğü teklifi, 14 Temmuz
2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/carbon_border_adjustment_mechanism_0.pdf
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2.Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi

Yeşil ekonomi, çevre politikaları ile ekonomi politikalarının birbiri ile uyum halinde ve
sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile eşgüdüm içerisinde tasarlanmasını öngörmektedir.
Döngüsel ekonomi, bir yandan malzeme ve kaynakların kullanımları sonrasında ürün
döngüsüne geri kazandırılması yoluyla ürünün değerinin korunduğu, diğer yandan atık
miktarının asgari seviyede tutulduğu bir ekonomik yaklaşımın benimsenmesini
gerektirmektedir.
Ürünlerin üretimi, kullanılması ve atılması süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomi modeline
dayanan üretim/tüketim yapısı yerine atığın geri dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği,
kaynak verimliliğinin temin edildiği ve hammadde maliyetinin azaltıldığı döngüsel ekonomi
sistemi öne çıkmaktadır.
Kaynakların verimli kullanımını hedef alan döngüsel ekonominin, iklim değişikliği ile
mücadele kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen politikalar ile ekonomik amaçlar arasında
dengeli bir ilişki kurarak sürdürülebilir kalkınma kavramını temel alan yeşil ekonominin
geliştirilmesine katkı sağlayacağı öne sürülmektedir.
Bu bağlamda, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri
belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin
artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi
hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir
yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir
AB Yeşil Mutabakat hedefleri ve Yeni Sanayi Stratejisi doğrultusunda 11 Mart 2020 tarihinde
“Döngüsel Ekonomi Eylem Planı yayınlamıştır. AB’nin döngüsel ekonomi eylem planı,
sürdürülebilir ürün politikasını hayata geçirmeyi merkeze alarak, bu kapsamdaki öncelikli
sektör ve ürün değer zincirlerini, elektronik ve bilişim teknolojileri, piller ve araçlar, ambalaj,
plastikler, tekstil, yapı malzemeleri, gıda, su ve besinler olarak sıralamıştır.
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Döngüsel ekonomiye geçiş hedefleri doğrultusunda getirilecek kapsamlı mevzuat
değişikliklerinin birçok sektöre çeşitli düzenlemeler yoluyla dönüştürücü yansımalarının
olması beklenmektedir.
AB tarafından hayata geçirilecek politika değişikliklerinin hem enerji hem kaynak-yoğun
sektörlerde faaliyet gösteren ekonomik aktörlerimiz üzerinde önemli etkiler doğurması
kuvvetle muhtemel görülmektedir.
Ülkemiz sanayisinin yeşil dönüşümünün geliştirilmesi bakımından bu alandaki düzenleyici
altyapının da hem sektörler bazında dikey olarak hem yatay olarak geliştirilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.Bu doğrultuda, ürünlerin sürdürülebilirliğini ve bu çerçevede dayanıklılığı,
yeniden kullanımı, malzeme ile kaynak verimliliği ile geri dönüşümü ve enerji verimliğini
geliştirmeyi hedefleyen AB’nin, sürdürülebilir ürün politikası kapsamında hayata geçireceği
yasal çerçeveye ülkemizce de uyum sağlanması hedeflenmekte ve gerekli mevzuat
çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte, yeşil bir ekonomi için önem arz eden zararlı kimyasalların kullanımının
sınırlanması
amacıyla AB’nin kimyasallar mevzuatındaki değişikliklerin takibi ve uyum çalışmalarının
sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bu başlık altında ayrıca, endokrin bozucu kimyasalların
azaltılmasına yönelik önemli bir aşama olan takip çalışmalarının yaygınlaştırılması
öngörülmektedir.
Ülkemizde su kirliliğinin önlenmesi ve su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmaların
başında, sürdürülebilir üretim ve tüketim ilkeleri doğrultusunda döngüsel ekonominin en
önemli araçlarından bir tanesi olan temiz üretim ilkelerinin uygulanması gelmektedir. Temiz
üretim uygulamaları ile endüstriyel tesisler mevcut en iyi tekniklerin (MET) kullanılmasına
yönlendirilmekte ve böylece su tüketiminin azaltılmasının yanı sıra su ve hava kirliliğinin
önlenmesi, enerjinin verimli kullanılması ve atığın en aza indirilmesi sağlanmaktadır.
Bu bağlamda, tekstil ve deri sektörlerinde döngüsel ekonominin geliştirilmesini sağlayacak
düzenlemeler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
Ayrıca, sürdürülebilir tüketim ve üretimin geliştirilmesini teminen, çevrenin bir bütün olarak
korunması amacıyla, kirletici vasfı yüksek sanayi tesislerinden kaynaklanan hava, su ve toprak
kirliliğine yönelik emisyonları ve atık oluşumunu önlemek veya önlenemediği durumlarda
azaltmayı hedefleyen entegre kirlilik önleme ve kontrol çalışmalarının yürütülmesi,
sürdürülebilir tüketim ve üretim eylem planının hazırlanması önem teşkil etmektedir.
Diğer taraftan, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri de “su”dur. Küresel
iklim değişikliği ve kuraklığın su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle arıtılmış
atık suların yeniden kullanımının önemi artmaktadır. Ülkemiz, su ve atık su yönetimi
politikasını, devam eden AB’ye katılım sürecinin yanı sıra artan nüfusu, hızlı sanayileşme ve
kentleşme, küresel ve bölgesel düzeydeki gelişmeler doğrultusunda mevcut ve gelecekteki su
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak geliştirmektedir. Artan atık su altyapı yatırımlarına
paralel olarak ülke çapında sayısı artmakta olan atık su arıtma tesisleri ile birlikte
düşünüldüğünde, atık suların geri kazanımı konusunda büyük bir potansiyel bulunmaktadır.
Bununla birlikte, ülkemizde özellikle tatlı su kaynaklarının büyük bir bölümünün (%74)
tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı göz önüne alınırsa, atık suların geri kazanımı ve kullanımı
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öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanılmış suların iyileştirilmesi, yeniden
kullanımı ve geri dönüşümü, iklim değişiminin olumsuz etkileriyle artan su stresi beraberinde,
su kaynaklarının daha iyi yönetimi için katkı sağlayan araçlardan biri olarak
değerlendirilmektedir.
Ülkemizde suların yeniden ve verimli kullanılması konularında çalışmalar yürütülmesine
karşın, uygulanabilirliği ve uygulanması açısından yeterli seviyelere henüz
gelinememiştir.
Bu doğrultuda; arıtılmış atık suların yeniden kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına
yönelik eylemlerin hayata geçirilmesi, buna yönelik teşvik mekanizmalarının oluşturulmasına
ilişkin çalışmalar ve planlamalar yapılması ve 2023 yılında atık su yeniden kullanım oranının
%5’e çıkarılması hedeflenmektedir.
Diğer taraftan, "su ayak izlerinin" değerlendirilmesi, suyun verimli kullanımının sağlanması ve
su kullanan sektörler ile çevresel su kullanımı için adil su tahsisine ilişkin doğru kararların
alınması veiklim değişikliğine uyumu hızlandırıcı etkisi olan önemli bir adımdır.
Bu kapsamda, havza bazında sektörel olarak su ayak izine yönelik çalışmalar yürütülmesi, su
ayak izinin sektörel su tahsis planlarına entegre edilmesi ve bunun sonucunda “su ayak izi ile
ilgili rehber doküman” hazırlanması amaçlanmaktadır.
Diğer taraftan, su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama, sensörler ve bilişim
uygulamaları gelişen teknoloji ile paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Bu teknolojiler su
miktarının tespiti, kirlilik kontrolü, tarımda su verimliliği uygulamaları, kayıp kaçakların
kontrol altına alınması, mekânsal ve zamansal olarak kısıtlı olan yer ölçümlerinin yerine geniş
alanlara ait veri üretilebilmesi, topoğrafik açıdan veya güvenlik açısından ulaşılamayan
bölgeler hakkında bilgi edinilebilmesi (kar örtüsü gibi) gibi birçok alanda su kaynakları
yönetimine katkı sağlamaktadır. Günümüzde halen geliştirilmekte olan bu teknolojiler yavaş
yavaş gerçek ölçekli uygulamalarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda uzaktan
algılama, sensörler ve bilişim uygulamalarının su kaynaklarının yönetiminde kullanımı,
faydaları, gelişmeye açık yönleri üzerinde araştırmalar yapılması ve rehber doküman
hazırlanması hedeflenmektedir.
Bununla birlikte, ülkemizde enerji verimliliği, atık minimizasyonu ve ürün yönetimini teşvik
edecek, çevre ve insan sağlığını koruyacak, kaynak tasarrufu sağlayacak, ilave pazarlara açılma
imkânı sağlayacak, çevre dostu ve insan sağlığı ürünlerin kullanılması ve tüketilmesinde bilinci
artıracak olan ve AB Eko-Etiket Direktifleri dikkate alınarak hazırlanan Ulusal Çevre Etiket
Sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra KOBİ’ler başta olmak üzere
işletmelerin çevre etiketi ve atık yönetimi hakkında bilinçlendirilmesi de hedeflenmektedir.
Son olarak, yeşil dönüşümün Türkiye çapında, tüm bölgelerde yaygınlaştırılması ve kalkınma
sürecinin içsel bir parçası haline getirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi önem teşkil
etmekte olup, 26 Düzey 2 Bölgesinde kurulu Kalkınma Ajansları tarafından bölgesel düzeyde
yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla kaynak verimliliği çalışmaları
yürütülmesi öngörülmektedir.
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YEŞİL VE DÖNGÜSEL BİR EKONOMİNİN TESİSİ HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA:
• Döngüsel ekonomi çerçevesinde öncelikli sektörler belirlenerek, sektörlere yönelik detaylı
etki ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapılacaktır.
• AB’nin Döngüsel Ekonomi Eylem Planına adaptasyonu sağlayacak bir Döngüsel Ekonomi
Eylem Planı hazırlanacaktır.
• Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi sertifikasyon sisteminin hayata geçirilmesine yönelik
teknik ve idari çalışmalar tamamlanacaktır.
• Yeşil dönüşüm için gerekli teknolojik altyapı güçlendirilecek ve tüm paydaşlarla
birlikte belirlenecek olan teknoloji yol haritası kapsamında sektörel AR-GE çalışmaları
desteklenecektir.
• Ülkemizde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi çalışmalarının yaygınlaştırılması kapsamında
Ulusal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) Veri Tabanı geliştirilecek ve Ulusal YDD
Platformu kurulacaktır.
• AB tarafından hayata geçirilecek Sürdürülebilir Ürün Mevzuatı, AB Kimyasallar Mevzuatı,
Eko-Tasarım ve Enerji Etiketlemesi Mevzuatlarına uyum yoluyla yeşil ve döngüsel
ekonomiyi destekleyecek düzenleyici çerçeve güçlendirilecektir.
• Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi, AB yasal çerçevesi ve bu kapsamda sektörel stratejilerin
açıklanmasının akabinde mevzuat uyum çalışmaları ile birlikte sektörel bazda bilgilendirme
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
• İçme suyu kaynaklarında endokrin bozucu kimyasalların takibine yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
Su tüketiminin fazla olduğu tekstil sektöründe temiz üretim mevzuatı güncellenecek, deri
sektörü için temiz üretim mevzuatı oluşturulacak, tekstil ve deri sektöründe temiz üretim
uygulamalarına ilişkin eğitim programları düzenlenecektir.
• AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) mevzuatının uygulanmasına yönelik ulusal
eylem planı ve uygulama takvimi hazırlanacaktır.
• Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Eylem Planı hazırlanacaktır.
• Arıtılmış atık suların kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
• “Su Yeniden Kullanım Ulusal Master Planı” hazırlanacaktır.
• Sektörel Su Tahsis Planları ışığında “su ayak izi ile ilgili rehber doküman” hazırlanacaktır.
• Su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama, sensörler ve bilişim uygulamalarının
kullanımı, faydaları, gelişmeye açık yönleri üzerinde araştırmalar yapılacaktır.
• Türkiye Çevre Etiketi Sistemi yaygınlaştırılacak ve AB ile işbirliği olanakları
araştırılacaktır.
• Çevre etiketi ve atık yönetimi konularında başta KOBİ’ler olmak üzere firmalara yönelik
bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
• 26 Düzey 2 Bölgesinde kurulu Kalkınma Ajansları tarafından bölgelerde yeşil ve döngüsel
ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla kaynak verimliliği çalışmaları yürütülecektir.
• Sanayide yeşil ve döngüsel üretime ve emisyon azaltımına katkıda bulunacak faaliyetlerde/
projelerde uluslararası finansman kaynaklarının ve IPA fonlarının kullanımı desteklenecektir
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3.Temiz ve ekonomik güvenli enerji arzı

Temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı hedefi doğrultusunda:
• Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
çalışmalarımıza dair açıklık analizi yapılarak, gelişim alanları değerlendirilecektir.
• Enerji verimliliği konusunda Organize Sanayi Tesislerinde faaliyet gösteren işletmeler başta
olmak üzere sanayi tesisleri yetkililerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri
verilecektir.
• Yeşil Tarife ve YEK-G Belgesi ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütülecektir.
• Milli Enerji ve Maden Politikamıza uygun olarak, 2027 yılı sonuna kadar her yıl 1000 MW
RES, GES sağlayacak şekilde çalışmalar yürütülecektir.
• Enerji verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması için
ulusal strateji belgelerinin, kılavuzların ve yol haritasının hazırlanması çalışmaları
yürütülecektir.
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4. Sürdürülebilir Tarım

Bu çerçevede Eylem Planının “Sürdürülebilir Tarım” başlığı altında belirlenen eylemler
kapsamında, AB’nin pestisit ve anti-mikrobiyallerin azaltılmasına yönelik olarak ortaya
koyduğu hedefler ile uyumlu bir şekilde ülkemizde pestisit, anti-mikrobiyaller ve kimyasal
gübre kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Pestisitlerin azaltılmasına
yönelik çalışmalar çerçevesinde, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının
yaygınlaştırılması önem kazanmaktadır.
Dünyada gelişmekte olan organik tarım ürünlerine yönelik talep, sürdürülebilir ve çevre dostu
organik tarım üretiminin geliştirilmesi için fırsatlar yaratmaktadır. Bu doğrultuda, ülkemizde
organik, tarım üretiminin geliştirilmesi, AB’nin organik tarım mevzuatının uyumlaştırma
çalışmalarının tamamlanması ve Türkiye ile AB arasında organik tarım ticaretini desteklemek
amacıyla AB ile organik tarım alanında karşılıklı tanıma sağlanabilmesi için AB nezdinde
girişimler yürütülmesi hedeflenmektedir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA:
• AB’nin pestisit ve anti-mikrobiyallerin azaltılmasına ilişkin hedefleri ile uyumlu bir şekilde
ülkemizde pestisit ve anti-mikrobiyallerin kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
• Pestisitlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, biyolojik ve biyoteknik mücadele
yöntemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
• AB’nin kimyasal gübre kullanımının azaltılmasına yönelik hedef ve politika değişiklikleri
gözetilerek çalışmalar yürütülecektir.
• Organik tarım üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
• AB’nin organik tarım mevzuatının uyumlaştırma çalışmalarının tamamlanması ve
paralelinde AB ile organik tarım alanında karşılıklı tanıma için Komisyon nezdinde girişimler
yürütülmesi amaçlanmaktadır.
• Arazi toplulaştırma tescil faaliyetleri yürütülecektir.
• Aydın, Denizli, İzmir ve Ağrı İllerinde kurulan Tarıma Dayalı (jeotermal sera) İhtisas
Organize Sanayi Bölgelerinde jeotermal kaynaklardan faydalanılarak bitkisel üretim
yapılacaktır.
• Yenilenebilir enerji kullanan seralar ve üretim tesisleri desteklenecektir.
• Tarımsal üretimde atık ve artıkların tekrar değerlendirilmesi konusunda AR-GE çalışmaları
yürütülecektir.
• Gıda atık ve artıklarının geri dönüşümünün sağlanmasına yönelik farkındalık yaratma ve
tüketicinin bilinçlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.
• Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan Tarladan Sofraya ve Biyoçeşitlilik Stratejileri
hakkında bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecektir.
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5. İklim Değişikliği ile Mücadele
İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olan ülkeler arasında yer alan ülkemiz için iklim
değişikliğine uyum hususu son derece önemli olup, 11. Kalkınma Planında konuyla ilgili ulusal
ve bölgesel uyum stratejilerini içeren planlama, uygulama ve kapasite geliştirme çalışmalarının
yürütülmesi öngörülmektedir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında çevre kirliliğinin önlenmesi ve
iklim
değişikliği ile mücadele çalışmalarına ek olarak biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların
korunmasına da öncelik verilmektedir.
Bu süreçte, Türkiye, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinden kaynaklanan tüm sınamalarla
mücadeleye büyük önem atfeden gelişmekte olan bir ülke olarak, hem ikili hem küresel düzeyde
iklim değişikliği ile mücadele çabalarına etkin bir şekilde katkıda bulunmaya kararlıdır.
Bu kapsamda, 2011-2023 dönemi için hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planı ve 2010-2023
dönemine yönelik İklim Değişikliği Stratejisi’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların küresel
gelişmeler ışığında hızlandırılarak, tüm paydaşlarla koordinasyon halinde ülkemizin yeni İklim
Değişikliği Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA:
• Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu hazırlanacaktır.
• 2023-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı ve 2050 İklim Değişikliği Stratejisi
hazırlanacaktır.
• Paris Anlaşması’na yönelik ülkemiz pozisyonu, ülkemizin uluslararası finansmana ihtiyacı
da dikkate alınarak çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecektir.
• İklim değişikliğinin çölleşme ve arazi tahribatıyla birlikte biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler
üzerindeki etkilerinin belirlenmesine ve uyum ile azaltım tedbirleri almaya yönelik AR-GE
projeleri ve çalışmalar yürütülecektir.
• İklim değişikliği neticesinde muhtemel kıyı ve tatlı su kaybının belirlenmesi ve kıyılar ile
göl ve/veya sulak alanlar için doğa temelli iklim değişikliğine uyum tedbirleri ortaya konması
sağlanacaktır.
• ATD yaklaşımının ulusal yatırım programları içerisinde yer alması sağlanacak, karar destek
mekanizması geliştirilecek ve ATD hedefleri güncellenecektir.
• Arazi tahribatının yüksek olduğu alanlarda ATD prensibiyle planlama ve uygulama
yapılacak ve yaygınlaştırma çalışmaları yürütülecektir.
• Karbon stoklarının arttırılmasına katkı sağlanacak ve karbon stoklarının artırılmasına ilişkin
araştırma faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
• Sürdürülebilir tarım teknikleri ile ilgili eğitimler verilecek, bu konuda AR-GE projelerinin
yürütülmesi ve uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
• Arazi uygulamalarında doğa temelli yaklaşımı esas alan çalışmalar artırılacaktır.
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TÜRKİYE’nin KARBON YOĞUN SEKTÖRLERDEKİ İHRACATI
Karbon Yoğun Sektörlerdeki İhracatımız : 55 Milyar $
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, küresel iklim
değişikliğinde enerji sektörü azaltım ve uyum eylemleri hakkında TBMM Kuraklık ve Küresel
İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonunda(3) yaptığı sunumda aşağıdaki açıklamaları yaptı:
“Tabii, enerji kullanılmayan hiçbir sektör yok gibi ama enerji yoğun sektörler bizim için
önemli. Dikkat edilirse sanayi sektöründe yakıt tüketimi neredeyse yüzde 80, 85’lere kadar
geliyor ve metalik olmayan mineraller deki oran %29. Türkiye’nin kalbi bu, sanayide. Demirçelik yine öyle, kimyasallar, tekstil, gıda ve tütün; bütün bunlar da dışarıya pazarladığımız
ürünler. Dünyaya yaptığımız ihracatlar bu 63 sektörden toplulaştırılmış bir veri. Burada aşağı
yukarı 55 milyar dolarlık bir ihracat yapıyoruz dünyaya, karbon yoğun sektörlerde, bunun 26
milyarı da Avrupa Birliğine. Bu yeşil mutabakatla ilişkilendirmek için bunu söylüyorum. Ama
burada da ekonomide her şey vergiyle durdurulamaz, onu da bilmek lazım.
Yine 21 04 2021 tarihindeki toplantıda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ebru Voyvoda video konferans aracılığıyla, küresel iklim değişikliğinin ekonomi, enerji ve
çevre yaklaşımı altında ekonomik yönünü nasıl değerlendirmek gerektiği konusunda yaptığı
sunumda aşağıdaki açıklamalar yer aldı(4) :
“Bu mutabakat özel sermayeyi, iklim ve çevreye yatırım yapmaya teşvik eden, öncülük eden
kamu yatırımları içeriyor ve neredeyse yeni ve tam teşekküllü bir uluslararası ve ticaret
finans sistemi öngörüyor Paris Anlaşması’na uyumlu olarak. Burada özellikle AB tarafında,
uluslararası iş birliğinde AB’nin liderlik duygusu var ve altı çizilen bir başka nokta da piyasa
temelli çözümler. Şimdi, buradan baktığımızda tam da bugün aslında geçici olarak kabul edilen
Avrupa İklim Yasası, örneğin, etkili karbon fiyatlaması, uluslararası iş birliği ve rekabet -ki
20

sınırda karbon vergisi bunun önemli bir ayağı-teknolojik dönüşüm, temiz ve güvenli enerji,
verimlilik, özellikle, elektrik sistemlerinde entegrasyon, emek yoğun -ki istihdam sağlasın- ve
düşük emisyonlu teknolojilere dönüşüm, akıllı ulaşım sistemleri, inşaat ve bina yenilemeleri,
gıda sistemleri ve özellikle bu iklim açısından kritik çelik gibi, çimento gibi kimya gibi, enerji
yoğun sanayilerde dönüşümleri içeriyor.
Avrupa’ya karbon fiyatlaması olmayan ülkelerden ithal edilen ürünlerde bir karbon vergisi
öngörüyor. Bu henüz netleşmiş olmamakla birlikte karbondioksit ton başına 30 ya da 50 euro
arasında gerçekleştirilebilecek bir vergi. Bu söz konusu olduğunda Türkiye aslında Avrupa’yla
ilişkileri nedeniyle, Avrupa’yla ihracat ilişkileri ve özellikle enerji yoğun, karbon içeriği yoğun
sektörlerdeki ticaret ilişkileri nedeniyle de en önde etkilenecek ülkelerden biri olarak
görülüyor. Bu konuda, daha detaylı ve çok çalışmaya ihtiyaç var
Yapılan ilk çalışmalardan biri Erinç Yeldan, Sevil Acar ve Ahmet Aşıcı tarafından
gerçekleştirildi. Yakın zamanda çıkan bu rapor Sınırda Karbon Uygulaması’nın farklı
sektörlere aslında etkisine bakıyor. Yıllık olarak milyon avro cinsinden. Örneğin, bu çimentoda
toplam ihracat gelirinin yüzde 22’si, enerji yoğun sektörlerde yüzde 18’e kadar, inşaatta yüzde
5’lere tarımda yüzde 6,5’lara kadar ulaşabilecek. Dolayısıyla, aslında, yakın coğrafyamızda
ve daha geniş ölçekte küresel, ekonomide gerçekleşecek olan dönüşümün dışında kalmamak
için bu konuları ele almalı.”

Paris Anlaşması ve Türkiye’nin karbonsuz ekonomiye geçiş politikası nasıl olmalı?
Prof.VoyvodaTBMM Araştırma Komisyonua yaptığı sunumda bu soruya aşağıdaki cevabı
verdi:
Türkiye’den ilk beklenen şey, gerçekten de bu hasıla ile ekonomik kalkınma için ekonomik
dönüşüm ile enerji kullanımı, özellikle elektrik kullanımında bir dönüşüm gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceği
Örneğin, ülkenizde ya da başka bir ülkenin finansal yardımıyla ülkede yapılan yenilenebilir
enerji yatırımlarından elde edebileceğiniz yeşil sertifika, uluslararası piyasalarda bir fiyatı olan
ve ticarete konu olabilen bir araç hâline gelebilir. Bu konuda son derece ciddi tartışmalar var;
ITMO denen bu uluslararası transfer edilebilir azalttım çıktıları, emisyonların yanında örneğin
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NBC’ler için nasıl kullanılsın, hangi tür sertifikalar ticarete konu olsun, belirli ülkeler ithalatçı
ya da ihracatçı olabilir mi,
Türkiye gibi bir ekonominin buradan kazancı ne olabilir? Türkiye potansiyel olarak özellikle
elektrik sektöründe bu dönüşümü gerçekleştirdiğinde ciddi derecede ihraç edebilir sertifikaya
sahip olabilecek bir ülke olur , net ihracatçı konumunda olabilecek bir ülke olur . Eğer ithalatçı
konumda olursa da aslında olabildiğince dünyada düşük fiyatlı araçların piyasada alınıp
satılması tarafında bir irade beyan etmesi gereken –kanımca- bir ülke. Paris’in dışında kalarak
bütün bu tartışmalara, bu yepyeni finansal araç ve yepyeni finansal piyasaların, oluşturulan
büyük ölçekli piyasaların da dışında kalıyoruz.
Paris Anlaşmasının 6. Maddesi bu ITMO ticareti, onların nasıl tanımlanacağı, ikili iş birlikleri,
ne tür azaltım sertifikalarının ticarete konu olacağı meselesi önümüzdeki yılların son derece can
alıcı noktalarından biri olacak ve Türkiye ne yazık ki bu tartışmaların şu anda dışında. Tam
da Paris madde 6’yla şekillenen bu, yeni ticaret ve yepyeni bir bu küresel ekonomide finansman
açısından da çok önemli olacak piyasaların dışında kalıyor, bir tanesi bu.
Şimdi, dolayısıyla da aslında, Türkiye’nin bir emisyon azaltımı, Aslında, ucuz ulaşım hakkı ya
da ucuz barınma hakkı ve bunu toplumun büyük kesimlerine yayarak yoksulluğu ve gelir
dağılımındaki adaletsizliği gidermek üzere, yeni binaların izolasyonu, binaların dönüşümü,
ulaşım sistemlerinde büyük derecede elektriğe bağlı toplu taşıma sistemlerine dönüşüm,
elektrikli araçlar, elektrikli raylı sistemler gibi büyük ölçekli projeler bu AB yatırım
mutabakatının da aslında, Amerika’da tartışılan mutabakatın da en önemli parçaları içerisinde.
Böylece hem emek yoğun sektörlerde istihdam yaratan yeni üretim şekillerini benimsiyorlar,
bir yandan da sosyoekonomik sorunlara önemli ölçüde cevap bulmayı ve ekonominin
büyümesini bu dönüşüm üzerinden gerçekleştirmeyi planlıyorlar.
Türkiye’de de burada da ciddi potansiyel var ve bu potansiyeli kullandığı ölçüde Türkiye,
yaptığı azaltımları piyasa mekanizmalı, piyasa temelli araçlara dönüştürdüğü ölçüde bunları
uluslararası piyasada alıp satabilecek; özellikle, satıcı konumunda olursa da bunları, aslında
kendi NDC’sinde katkı olarak kullanabilecek bir pozisyonda. Ne yazık ki bunları yeterince
tartışmıyoruz.
Dünyada yepyeni bir büyüme, dönüşüm ve büyüme stratejisi altında yeni piyasalar yaratılıyor.
Emisyon ve karbon piyasası dışarısında bunu genişletecek yeni finansman araçları tanımlanıyor
ve bunların dışında kalmak Türkiye gibi büyük bir ekonomi için yeterince gerçekçi değil
Şimdi, bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin hem bu pazarlarda ve piyasada ve bütün bu
tartışmalarda önemli bir oyuncu olarak yer alabilmesi için belirli niyet beyanlarını elbette ki
göstermesi gerekiyor. Biz iktisatçıların gözünde Paris Anlaşması artık bunun neredeyse
olmazsa olmazı çünkü dışında kaldıkça hem bu mekanizmaların nasıl oluşacağının dışında
kalıyoruz hem de aslında giderek Paris Anlaşması’na bağımlı kılacağı neredeyse açık olan
finansman ve fonların, uluslararası fonların dışında kalıyoruz. Bu, uluslararası fonlar çimento
gibi, demir çelik gibi, tekstil gibi, tarım gibi olur da sınırda karbon vergisi uygulaması söz
konusu olursa ciddi derecede dönüşüm geçirmesi gereken sektörlerin finansmana
erişilebilirliği, kredilerle kendilerini dönüştürmeleri için yeni teknolojilere geçmeleri açısından
da oldukça kritik finansmanlar; bunların da dışında kalıyoruz.
Aslında böylece, hakikaten, belirli sektörlerde, özellikle enerji yoğun, karbon yoğun sektörlerin
dönüşümü kritik gibi görünüyor. Gerek bu sınırda karbon vergisi açısından gerekse bu
sektörlerin ithalat bağımlılığı açısından.
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Sınırda karbon vergisi nasıl uygulamaya geçirilecek?(4).
Bu konu oldukça kapsamlı ele alınıyor ve tartışmalar sürüyor . Örneğin, çimento sektörünün
ithal ettiği girdinin içerdiği karbonun da içerilip içerilmemesi gerektiği konusunda tartışmalar
var. Farklı kapsamlarda değerlendirildiğinde, örneğin, hakikaten, ihracatçı bir sektörün ithal
ettiği girdilerin içerdiği karbon da söz konusu olursa, Türkiye hem ithalatta hem ihracatta
önemli dönüşüm geçirmesi gereken ülkeler arasında gibi görünüyor.
Bu vergiler Avrupa içerisinde de fiyat artışlarına neden olacak. Avrupa’daki iç piyasadaki fiyat
artışlarına da neden alacak. Örneğin,Türkiye’de verimliliği yüksek bir üretici, bu fiyat
artışlarıyla ek verginin maliyetini karşılaştırıp ciddi olanaklar da elde edebilir. Burada
sektörlerin verimliliği Avrupa’daki aynı sektördeki firmalarla karşılaştırıldığında, nasıl
maliyetlere sahip oldukları oldukça önemli olacak. Bu konuda çok daha detaylı araştırmalar
yapmaya gerek var.
Hakikaten, bu sektörler bu kadar verimli ise, örneğin, bizim çimento sektörümüz verimlilik
açısından, maliyet açısından Avrupa çimento sektörüyle karşılaştırıldığında daha iyi bir
noktadaysa, sınırda karbon vergisini ihracat vergisi olarak Türkiye’nin de alması söz konusu
olabilir.
Yani bir ihracat vergisi koyarak fiyatlandırıp bir vergi kaynağı olarak kullanabilirsiniz ve sonra
da Avrupa’ya dersiniz ki: “Bakın, ben, aslında bu karbonu ihracat vergisi olarak burada
fiyatlandırıyorum. Senin ekstra fiyatlandırmana gerek yok.”
TBMM’deki İklim Yasası Teklifi Avrupa İklim Yasası’yla oldukça uyumlu. Türkiye’yi
sürdürülebilir bir büyüme hedefine daha yenilenebilir enerji yoğun bir ekonomi olarak
ulaştırma hedefinde olan, bunun için piyasa temelli çözümleri öngören, emisyon ticareti gibi,
karbon vergisi gibi piyasa temelli çözümleri öngören, bunların mevzuatının, organizasyonunun,
kurumsal yapısının, hukuki işleyişinin altyapısını çizen çok önemli bir teklif. Türkiye’nin de
bütün bu gereken dinamik ve geleceğe bakışlı, yani bu tarihsel sorumluluk meselesinden
kurtulup bu küresel dönüşüme ayak uyduran, sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturması için
gereken altyapıyı da oldukça destekleyecek görünümünde bir iklim yasası teklifi. Bunun
önümüzdeki dönemde tartışılmasının, Avrupa İklim Yasası’yla uyumunun -oldukça uyumlu bir
yasa teklifi- gözden geçirilmesinin son derece önemli olduğunu ve elbette hayata geçirilmesinin
son derece önemli olduğunu düşünüyorum
Paris Anlaşması ve Katkılar Hakkaniyetli mi ?(4).
Bir tanesi kısaca; dünya üzerinde kişi başı emisyon açısından en önde gelen ülkeler Amerika,
Kanada, Avustralya gibi en gelişmiş ülkeler, bunu daha sonra özellikle petrol ekonomisine bağlı
ülkeler izliyor,
İngiltere’nin dün açıkladığı 1990’a göre yüzde 78 emisyon azaltım hedefi ve 2050 karbon net
sıfır hedefi, bu, bizim gibi toplam emisyonlar cinsinden değil de kişi başı emisyonlar cinsinden
değerlendiriliyor.
Dolayısıyla aslında buradaki katkıların hakkaniyetli olup olmadığı meselesinde, Türkiye gibi
kalkınma ihtiyacı olan ülkeler ile İngiltere gibi gelişmiş ülkelerin kıyası aynı şekilde olmuyor.
Zaten, İngiltere deniyor ki örneğin… İngiltere’den beklenen yaklaşım, şöyle bir yaklaşım:
“Sen kişi başı emisyonlar açısından dünyadaki en önemli ekonomilerden birisin, kişi başı
emisyonlarını ciddi düşürmek zorundasın.” Türkiye için yaklaşım ise… Biz kişi başı
emisyonlar açısından ciddi derecede yüksek değiliz ama bizim ekonomimiz ile kirletici
faktörler arasındaki ilişkimiz çok yüksek…
23

Bir irade gösterdiğimizi… Şunu söylemeye çalışıyorum: Aslında Türkiye gibi bir kalkınma
gereksinimi olan bir ülkeden beklenenle, İngiltere gibi bir ülkeden beklenenler aynı değil.
Dolayısıyla, Türkiye’de kişi başı emisyon düşük… Emisyonlarını azaltması değil ilk kriter
olarak ama ekonomisini bu çok kirli enerjiden arındırıp arındıramayacağı, bu ayrışmayı ne
ölçüde gerçekleştirebileceği kriteri açısından değerlendirmek gerek; İngiltere gibi bir ülkeyi de
tam da kişi başı emisyonlarını ne kadar azaltabildiği
gibi bir kriter üzerinden değerlendirmek gerek. Hakikaten uluslararası yaklaşımlar da
gelişmekte olan ülkelerin yapabilecekleri ile gelişmiş ülkelerin yapabilecekleri arasında önemli
ayrımlar olması gerektiğinin altını zaten çiziyor. Bu açıdan bakıldığında, örneğin, Türkiye’den
ilk beklenen şey, gerçekten de bu hasıla ile ekonomik kalkınma için ekonomik dönüşüm ile
enerji kullanımı, özellikle elektrik kullanımında bir dönüşüm gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceği yani bu ayrışımı ne kadar yapabileceği. Nitekim, siz değerli vekillerin
de altını çizdiği gibi, bir Paris’te artıştan azalımı öngördük
Şimdi, Paris’e verdiğimiz niyet beyanıyla UNFCCC’de bu ek 1’de olma arasında bir
tutarsızlık var gibi görünüyor, aslında, olmadığını düşünüyorum; şundan dolayı: Çünkü
evet, tarihte 1990 itibarıyla, işte buradaki tartışmalar itibarıyla Türkiye ek 1’de kalması
-önce ek 2 daha sonra da ek 1’de kalması- itibarıyla sanki mutlak azaltım hedefi olması
gereken ülkeler arasında gibi sayılabiliyor.
Bu, doğru değil çünkü aslında Türkiye Kyoto Protokolü yürürlüğe girdiğinde protokole dâhil
olmadığı için, sonradan protokol imzaladığı için, protokole imza atıp… Mutlak azaltım hedefi
olmayan özel bir ülke konumunda ve bu özel ülke konumu, gerek fonlardan yararlanma
açısından gerek katkı, iklim değişikliğine katkı açısından, ortak katkı açısından tanınmış
durumda.
Dolayısıyla, Paris Anlaşması, bu yukarıdan büyük sorumluluklar ile mutlak azaltım hedefi
öngörüp Kyoto’dan farklı olarak, ülkelerin gönüllü olarak ne yapabileceklerine bakıyor. Paris
Anlaşması’nda açık olarak ek 1, ek 2’ye herhangi bir referans yok; gelişmiş ve gelişmekte olan
ülke ayrımı yapılıyor daha çok ve aslında Paris Anlaşması “Siz ülke olarak ne katkı
sunabilirsiniz?” diyor, her beş yılda bir vardığımız noktada da ülkelerin bu katkılarını yeniden
gözden geçirip katkılarını arttıracak yönde beyanlarda bulunmasını bekliyor. Dolayısıyla, şu
anda Paris’in dışında kalmış olmak, Türkiye açısından önemli riskler barındırıyor. Kanımca,
bunlardan en büyüğü, Paris Anlaşması’yla birlikte öngörülen çeşitli uluslararası iş birlikleri ve
yeni piyasa mekanizmaları. Şöyle ki: Paris Anlaşması, Kyoto’yla başlayan emisyon ticaret
mekanizmasının aslında bu uluslararası transfer edilebilir azaltım çıktılarının da bu ünlü madde
6’yla, piyasalarda, uluslararası piyasalarda, ticarete konu olabilmesini öngörüyor.
Ne demek bu? Örneğin, ülkenizde ya da başka bir ülkenin finansal yardımıyla ülkede yapılan
yenilenebilir enerji yatırımlarından elde edebileceğiniz yeşil sertifika, uluslararası piyasalarda
bir fiyatı olan ve ticarete konu olabilen bir araç hâline gelebilir. Bu konuda son derece ciddi
tartışmalar var; ITMO denen bu uluslararası transfer edilebilir azalttım çıktıları, emisyonların
yanında örneğin NBC’ler için nasıl kullanılsın, hangi tür sertifikalar ticarete konu olsun, belirli
ülkeler ithalatçı ya da ihracatçı olabilir mi, Türkiye gibi bir ekonominin buradan kazancı ne
olabilir?
Çünkü aslında Türkiye potansiyel olarak özellikle elektrik sektöründe bu dönüşümü
gerçekleştirdiğinde ciddi derecede ihraç edebilir sertifikaya sahip olabilecek bir ülke, net
ihracatçı konumunda olabilecek bir ülke. Eğer ithalatçı konumda olursa da aslında olabildiğince
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dünyada düşük fiyatlı araçların piyasada alınıp satılması tarafında bir irade beyan etmesi
gereken –kanımca- bir ülke. Paris’in dışında kalarak bütün bu tartışmalara, bu yepyeni finansal
araç ve yepyeni finansal piyasaların, oluşturulan büyük ölçekli piyasaların da dışında kalıyoruz.
Bence Paris madde 6, bu şekilde bu ITMO ticareti, onların nasıl tanımlanacağı, ikili iş birlikleri,
ne tür azaltım sertifikalarının ticareti konu olacağı meselesi önümüzdeki yılların son derece can
alıcı noktalarından biri olacak ve Türkiye ne yazık ki bu tartışmaların şu anda dışında. Tam da
Paris madde 6’yla şekillenen bu, yeni ticaret ve yepyeni bir bu küresel ekonomide finansman
açısından da çok önemli olacak piyasaların dışında kalıyor, bir tanesi bu.

Türkiye Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) “İklim Değişikliğinin
Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Bağlamında Ele Alınması” Raporu Sundu (5).
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı
ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Ziya Altunyaldız 29 Eylül 2021 günü
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) “İklim Değişikliğinin Cezai ve Hukuki
Sorumluluklar Bağlamında Ele Alınması” başlıklı raporunu sundu.
APKM’de tavsiye kararı olarak kabul edilen rapor iklim değişikliğine sebep olan gerçek ve
tüzel kişilere yaptırım uygulanarak cezalandırılması ve iklim değişikliğinin yol açtığı zararların
tazmin edilmesini öneriyor.
Altunyaldız raporunda Avrupa Konseyi’nin 1998 tarihli Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla
Korunmasına İlişkin Sözleşme ile 1993 tarihli Tehlikeli Faaliyetlerden Dolayı Çevreye Verilen
Zarar için Hukuki Sorumlulukları düzenleyen Lugano Sözleşme başlıklı düzenlemelerinin tüm
üyeler tarafından imzalanmadığı için atıl durumda olduğuna dikkat çekerken, iklim
değişikliğinin getirdiği zorlukların ışığında üye ülkelerin gecikmeden dikkatlerini bu iki
anlaşmaya vermeleri gerektiğini savundu.
Ceza hukuku ve medeni hukuk da dahil olmak üzere diğer hukuk alanlarının “iklim
davalarında” giderek daha önemli bir rol oynadığına da dikkat çeken Ziya Altunyaldız,
Hollanda’da gerçekleşen Urgenda Davası’nı örnek göstererek devletlerin iklim değişikliğini
önleme ve sera gazı emisyonlarını çok daha fazla azaltma görevinin bulunduğunun yerel
mahkemeler tarafından kabul edilebileceğinin ve bu tür davaların başarılı olabileceğinin açıkça
gösterdiğinin altını çizdi.
Altunyaldız bu nedenle raporunda Avrupa Konseyi üyesi 47 devlete yönelik bazı önerilerini şu
şekilde sıraladı;
•

•
•

İklim değişikliğinin neden olduğu çevresel ve diğer zararlara yanıt vermek için ilgili
yasal araçların mevcut olmasını sağlamak; bu bağlamda, Devletlerin gerçek ve/veya
tüzel kişilerin eylemleri veya ihmalleri sonucu oluşan iklim değişikliği nedeni ile yol
açtıkları zararların hem önlenmesi hem de tazmini için yargısal (medeni, cezai ve idari)
yollara erişim sağlaması esastır;
İklim davalarında verilen ulusal mahkemelerin kararlarını uygulamak;
Çevrenin korunması ve insan haklarının korunması için çalışan STK’ların, iklim
değişikliği üzerinde etkisi olabilecek davranışlar nedeniyle devletlere ve özel
kuruluşlara karşı dava açma hakkına sahip olmasını sağlamak;
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•
•
•

•
•

Çevresel insan hakları savunucuları için elverişli bir ortam sağlamak ve onlara karşı
herhangi bir yıldırma veya misilleme eyleminden kaçınmak;
Şirketlerin ihtiyatlı olma görevlerini belirleyerek, çevreyi etkileyen faaliyetlerini vb.
iklim değişikliğini detaylandırmalarını isteyerek kurumsal sorumluluğu güçlendirmek;
Kurumsal toplum sağlamak satın alma sözleşmelerinde ve kamu fonlarının tahsisinde
çevreye verilen zararın önlenmesi ve giderilmesine ilişkin tüm sorumluluk dikkate
almak;
İklim davalarına ilgi duyan herhangi bir kişinin çevresel konular ve iklim değişikliğiyle
ilgili riskler hakkında uygun bilgilere etkili bir şekilde erişmesini sağlamak;
Hakimler ve hukukçular için çevre hukukunun özellikleri ve iklim değişikliğinin
boyutları hakkında eğitim ve çalıştaylar sağlamak.

Bununla birlikte Altunyaldız’a göre üye ülkeler iklim değişikliği üzerinde etkisi olabilecek veya
diğer ciddi çevresel zararlara neden olabilecek eylem ve ihmaller için ortak bir suç politikası
izleyebilmeli, ceza mevzuatlarına ekleyecekleri yaptırımlarla bu tür suçlara uygun ciddiyette
ceza verilmesi gibi yaklaşımlar geliştirmeli.

YEŞİL EKONOMİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ İLİŞKİSİ
26

Yeşil ekonomi, çevre politikaları ile ekonomi politikalarının birbiri ile uyum halinde ve
sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile eşgüdüm içerisinde tasarlanmasını öngörmektedir.
Döngüsel ekonomi, bir yandan malzeme ve kaynakların kullanımları sonrasında ürün
döngüsüne geri kazandırılması yoluyla ürünün değerinin korunduğu, diğer yandan atık
miktarının asgari seviyede tutulduğu bir ekonomik yaklaşımın benimsenmesini
gerektirmektedir.
Doğrusal Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye
Ürünlerin üretimi, kullanılması ve atılması süreçlerini kapsayan doğrusal ekonomi modeline
dayanan ve yaygın olarak kullanılan üretim/tüketim yapısı yerini, dünyada giderek atığın geri
dönüştürülerek yeniden değerlendirildiği, kaynak verimliliğinin temin edildiği ve hammadde
maliyetinin azaltıldığı, sürdürülebilir ve yenilikçilik temelli döngüsel ekonomi sistemine
bırakmaktadır.
Döngüsel Ekonomi’nin Dinamikleri
Kaynakların verimli kullanımını hedef alan döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ile mücadele
kapsamında hayata geçirilmesi hedeflenen politikalar ile ekonomik amaçlar arasında dengeli
bir ilişki kurarak sürdürülebilir kalkınma kavramını temel alan yeşil ekonominin
geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Bu bağlamda, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri
belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin
artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi
hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül
bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
Yeşil ve döngüsel ekonomiye geçiş konusunda AB’nin Hedefleri
Bu alanda AB tarafından açıklanan hedeflere bakıldığında, AB’nin, Yeşil Mutabakat hedefleri
ve Yeni Sanayi Stratejisi doğrultusunda 11 Mart 2020 tarihinde “Döngüsel Ekonomi Eylem
Planı”nı yayımladığı görülmektedir. AB tarafından, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ile
belirlenen yeşil ekonomi temelli politika değişikliklerinin ana akım ekonomik faaliyetler
seviyesine yükseltilmesi hedeflenmektedir. AB’nin döngüsel ekonomi eylem planı,
sürdürülebilir ürün politikasını hayata geçirmeyi merkeze almaktadır

AB’nin Yeşil ve Döngüsel Ekonomi Kapsamındaki öncelikli Sektörleri
AB bu kapsamdaki öncelikli sektör ve ürün değer zincirlerini,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elektronik ve bilişim teknolojileri,
piller ve araçlar,
ambalaj,
plastikler,
tekstil,
yapı malzemeleri,
gıda,
su ve
besinler

olarak sıralamıştır.
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Döngüsel ekonomiye geçiş hedefleri doğrultusunda getirilecek kapsamlı mevzuat
değişikliklerinin birçok sektöre çeşitli düzenlemeler yoluyla dönüştürücü yansımalarının
olması beklenmektedir.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN İHTİYACI- AB’nin TAKSONOMİ Tüzüğü
Yürürlükte
Yeşil Ekonomi sürecinde yeşil yatırım ile ekonomik faaliyetlerin hangilerinin çevreyle uyumlu
olduğu ve iklim değişikliği ile mücadele/uyum amaçlarına hizmet ettiğini, başka bir ifadeyle
“sürdürülebilir” olduğunu tanımlayacak ortak bir dil ve değerlendirme ölçütü (taksonomi) tespit
edilmesi önem kazanmaktadır
AB’de çevresel olarak sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin belirlenerek sermayenin
sürdürülebilir yatırımlara yönlendirilmesini, sürdürülebilir yatırımların artırılmasını ve Avrupa
Yeşil Mutabakatı hedeflerinin yerine getirilmesini desteklemeyi amaçlayan 2020/852 (AB)
sayılı Taksonomi Tüzüğü 12 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzük
çerçevesinde belirlenen altı çevresel hedefe (iklim değişikliği ile mücadele, iklim değişikliğine
uyum, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye
geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve
restorasyonu) yönelik teknik tarama kriterlerinin tanımlanarak çevresel olarak sürdürülebilir
faaliyetlerin fiili listesinin oluşturulması için Avrupa Komisyonu tarafından çalışmalar
yürütülmektedir.

YEŞİL MUTABAKAT VE SU:
Somut bir taahhüt:
AB’de İçme suyuyla ilgili kalite standartları güncelleniyor
2021 Şubat ayında Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'na yeni bir yönerge için son
öneriyi göndermiştir. Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilebilir görülen metinde, 20 yıl
önce belirlenen içme suyuna ilişkin kalite standartları güncellenmektedir ve olası kirlenmeyi
önlemek için boru ve musluk gibi temas eden tüm malzemeler için yeni asgari hijyen
gereklilikleri belirlenmektedir. Yeni kurallar organik maddelerin, farmasötiklerin ve
mikroplastiklerin izlenmesini ve bu izlemelerin suya erişimi sınırlı olan veya hiç olmayan ancak
suyu şebeke dışından sağlayan bölgelere de indirilmesini öngörmektedir. Bu çalışmalar için
tedarik boruları ve çeşmelerin kurulumu ve yenilenmesine Avrupa Sosyal Fonu’ndan mali
destek de sağlanmaktadır.
Yeni yönergede ayrıca restoran, bar ve pub gibi halka açık yerlerde su kullanımına özellikle
dikkat edilmesi ve israfı sınırlamak için denetleme ve cezai önlemler alınması öngörülmektedir.
Plastik kullanımında bir azalmayı garanti etmek için kaynakta cam şişeleme ve şişelerin geri
dönüşümüne önemli ölçüde odaklanması gerekmektedir.
Su Havzaları Kamu Varlığı Gibi Korunacak
Bu yönergeler, suyun ve su havzalarının bir kamu varlığı olarak korunmasını, yeterli miktarda
ve sağlıklı suya herkesin erişiminin garanti altına alınmasını, içme suyu arıtma tesislerinin
yenilenmesini, havzaların, göllerin ve nehirlerin, rezervuarların ve su yapılarının ortak bir
Avrupa varlığının temel taşları olarak korunmasını sağlamak amacı gütmektedir.
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Bu sektör, Avrupa Birliği'nin on yılı aşkın bir süredir bilinçli olarak faaliyet gösterdiği, kaliteli
ve sürdürülebilir su temini için Avrupa ve ulusal kurumların ortak çabalarını teşvik ettiği bir
sektördür. 2015'in başlarında, bir su çerçevesi direktifi, nehir havzalarının birden fazla ülkenin
coğrafyalarına girdiğinde ve çıkışlarına bakılmaksızın koordineli bir şekilde yönetilmesi
gereğini belirtilmiştir. Bu direktifte deniz ortamına da büyük önem verilmiştir. Yeni içme suyu
direktifi, planlar, teknik incelemeler, 2012 direktifleri ve 2015 ve 2016 çalışmaları da dâhil
olmak üzere su sektörüyle ilgili tüm Avrupa belgelerinin ilk revizyonudur ve diğer direktiflerin
gelişmesine de yol açacağı düşünülmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma ve Su ilişkisi
Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri de “su”dur. Küresel iklim değişikliği
ve kuraklığın su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle arıtılmış atık suların yeniden
kullanımının önemi artmaktadır. Ülkemiz, su ve atık su yönetimi politikasını, devam eden
AB’ye katılım sürecinin yanı sıra artan nüfusu, hızlı sanayileşme ve kentleşme, küresel ve
bölgesel düzeydeki gelişmeler doğrultusunda mevcut ve gelecekteki su ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak geliştirmektedir.
Artan atık su altyapı yatırımlarına paralel olarak ülke çapında sayısı artmakta olan atık su arıtma
tesisleri ile birlikte düşünüldüğünde, atık suların geri kazanımı konusunda büyük bir potansiyel
bulunmaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde özellikle tatlı su kaynaklarının büyük bir
bölümünün (%74) tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı göz önüne alınırsa, atık suların geri
kazanımı ve kullanımı öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kullanılmış suların iyileştirilmesi, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü, iklim değişiminin
olumsuz etkileriyle artan su stresi beraberinde, su kaynaklarının daha iyi yönetimi için katkı
sağlayan araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde suların yeniden ve verimli
kullanılması konularında çalışmalar yürütülmesine karşın, uygulanabilirliği ve uygulanması
açısından yeterli seviyelere henüz gelinememiştir.
Bu doğrultuda; arıtılmış atık suların yeniden kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına
yönelik eylemlerin hayata geçirilmesi, buna yönelik teşvik mekanizmalarının oluşturulmasına
ilişkin çalışmalar ve planlamalar yapılması ve 2023 yılında atık su yeniden kullanım oranının
%5’e çıkarılması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, "su ayak izlerinin" değerlendirilmesi, suyun
verimli kullanımının sağlanması ve su kullanan sektörler ile çevresel su kullanımı için adil su
tahsisine ilişkin doğru kararların alınması ve iklim değişikliğine uyumu hızlandırıcı etkisi olan
önemli bir adımdır. Bu kapsamda, havza bazında sektörel olarak su ayak izine yönelik
çalışmalar yürütülmesi, su ayak izinin sektörel su tahsis planlarına entegre edilmesi ve bunun
sonucunda “su ayak izi ile ilgili rehber doküman” hazırlanması amaçlanmaktadır.
Diğer taraftan, su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama, sensörler ve bilişim
uygulamaları gelişen teknoloji ile paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Bu teknolojiler su
miktarının tespiti, kirlilik kontrolü, tarımda su verimliliği uygulamaları, kayıp kaçakların
kontrol altına alınması, mekânsal ve zamansal olarak kısıtlı olan yer ölçümlerinin yerine geniş
alanlara ait veri üretilebilmesi, topoğrafik açıdan veya güvenlik açısından ulaşılamayan
bölgeler hakkında bilgi edinilebilmesi (kar örtüsü gibi) gibi birçok alanda su kaynakları
yönetimine katkı sağlamaktadır. Günümüzde halen geliştirilmekte olan bu teknolojiler yavaş
yavaş gerçek ölçekli uygulamalarda da kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda uzaktan
algılama, sensörler ve bilişim uygulamalarının su kaynaklarının yönetiminde kullanımı,
faydaları, gelişmeye açık yönleri üzerinde araştırmalar yapılması ve rehber doküman
hazırlanması hedeflenmektedir
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YEŞİL VE DÖNGÜSEL BİR EKONOMİ TESİSİ İÇİN SU
KONUSUNDA BELİRLENEN HEDEFLER
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Su Arz Güvenliği açısından Yeşil Ekonomiye Geçişi yönetmek(7)
Burada anahtar soru, su arz güvenliği olan yeşil ekonomiye geçişin en iyi şekilde nasıl
yönetileceğidir.
Bu geçişin alınacak tedbirlerle organize edilmesi için kısa orta ve uzun vade olarak
kategorilere ayrılması gerekir
Geçiş şunları gerektirecektir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teşvik eden politika araçları tamamlayıcılıklar (ekonomik, sosyal, çevresel) ,
Çevresel malları fiyatlandıran mali enstrümanlar
Güçlendirilmiş finansal düzenlemeler
Yeni nesil finansal araçlar,
Riski hükümet ve özel sektör arasında paylaştırarak yeni teknolojilerin
uygulanmasına olanak tanıyacak yenilikçi finansman modelleri
Ekonomide yeşil sektörleri destekleyen becerilerin geliştirilmesi
Bilgi ve izleme: Doğru bilgileri toplamak için hedeflerin belirlenmesi ve
tanımlanması ( su ve enerji verimliliği)
Yeniliklerin planlanması: su verimliliğinin arttırılması, tuzdan
arındırma,yeraltısuyu,su kirliliği,su kalitesi ve atıksu arıtma gibi konularda su
sıkıntısını azaltacak teknolojilerin geliştirilmesi,

Suda güvenli ve yeşil bir ekonomiye geçiş her ülkenin özel koşullarına bağlı olarak bir
kavramsallaştırma ve farklılaştırma gerektirecektir.
Burada daha zengin ülkelerdeki zorluk, yaşam tarzlarını değiştirmek ve tüketimini azaltmak
doğal kaynakları sürdürülebilir seviyede tüketmek olarak ortaya çıkacaktır.
Gelişmekte olan ülkelerde ise geçiş dönemi farklı bir yol izleyecektir. Burada Su güvenliği ve
yeşil ekonomi Sürdürülebilir Gelişme ile uyum içinde olacak bir politikaya ihtiyaç duyacaktır.
Açlık ve yoksulluk hüküm sürerken, su ve gıda güvenliği siyasi gündemin üst sıralarında yer
alacaktır.Burada geleneksel yaklaşımın gelişme ve kalkınma için dışında yenilikçi
yaklaşımlara ihtiyaç duyulacaktır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İklim için acil eyleme geçen örgütlerin başında da Avrupa Birliği gelmektedir. Bu çerçevede
Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan son kapsamlı adım, Avrupa Yeşil Mutabakatı
olmuştur. Mutabakat, iklim değişikliğini durdurmak, kaynakların kullanımını düzenlemek ve
döngüsel ekonomi anlayışına geçmeyi hedeflemektedir(6).
Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar net sera gazı salınımlarını sıfırlamayı, sanayi üretimini ve
küresel sera gazlarının azaltılmasını ve bunun yanı sıra üretimi ve istihdamı korumayı
hedeflemektedir (Aşıcı, 2021: 3). Bu hedefe ulaşmak için de 2019 yılında açıklanan Avrupa
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Yeşil Mutabakatı ile tarımdan sanayiye, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok ana ve alt sektörde
‘yeşil düzene’ dönüşümü tasarlamıştır. Birlik, ‘iklim nötr’ hedefi için adımlar atarken, bu
adımların ekonomide yaratacağı olumsuz etkileri bertaraf etmek üzere de Sınırda Karbon
Düzenlemesi mekanizmasını devreye sokmak istemektedir. Bu mekanizma ile AB'ye yapılacak
ihracatlarda karbon fiyatlandırması olmayan ülkelerden ekstradan bir para talep etmek söz
konusu olacaktır. Sınırda Karbon Düzenlemesi ile AB, iklimi korumak için maliyet
dezavantajına katlanacak şirketlerini koruyarak, onların rekabetçiliğine verilecek zararı en aza
indirgemeye çalışmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, ihracatının neredeyse yarısını AB’ye yapan
Türkiye’nin, AB'nin hayata geçireceği ‘yeşil dönüşümden’ doğrudan etkileneceği açıktır(6).
Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum amacıyla uygulayacağı politikalar birçok
alanda etkili olmak durumundadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile üye devletlerin rekabet
edebilirlik güçlerinin korunması ve arttırılması amaçlandığından, değişen dünyaya uyum
sağlamak için Türkiye’nin de şartlarını rekabete uygun hale getirmek için mevzuatsal ve
uygulama olarak yeniliklere ayak uydurması gerekmektedir(6).
Avrupa Yeşil Mutabakatı genelinde ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı özelinde iklim ve
çevreyi korumak esas olsa da bunun ekonomik boyutu göz ardı edilmemiştir. Pil, ambalaj,
plastik, gıda, tekstil ve inşaat gibi sektörlerde hammadde ve su kullanımı yüksektir ve bu
sektörlerde stratejik planlarda hızla uygulamaya geçme hedeflenmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma hedefi ile donatılmış bir dijitalleşme döngüsel ekonomiye geçişte
büyük bir katkı sunacaktır . Elbette bu aşamada Türkiye’nin hem dijitalleşme ve otomasyon
hem de döngüsel ekonomi çalışmalarını birlikte ele alması, uyum sürecini başarılı bir şekilde
yönetmesinin yolunu açacaktır. Bu noktada göz ardı edilmemesi gereken bir diğer husus da tüm
bu sektörler için gerekli olan sürdürülebilir su yönetimidir.
Yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planının bazı bölümlerinde özellikle atıksu ile ilgili
maddelerin yer aldığı görülmektedir.
Yeşil ve Döngüsel ekonomiye geçişte en temel dönüşümlerden biri de su temini ve su kalitesi
yönetimi alanında gerçekleştirilmelidir.
Yeşil ve Döngüsel ekonomiye geçişin başarı ile sürdürülebilmesi için üretim ve tüketim süreç
ve ilişkisinin çevre ile uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi gerekir.Bu kapsamda sürdürülebilir
su ve atıksu yönetiminin doğal çevre , ekolojik dengeye duyarlı ve daha çok doğal tabanlı
çözümlere yönelmesi gerekecektir.
Burada su yönetiminin dijitalleşme ,otomasyon teknolojilerinden de faydalanarak daha verimli
ve ekolojik dengenin korunmasını önceleyen bir yönetim anlayışına geçişi için hazırlıkların
şimdiden başlatılması gereklidir.
Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021in hedeflerinden 2.4. Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji
Arzı 2.5. Sürdürülebilir Tarım ,2.7. İklim Değişikliği İle Mücadele maddelerinin başarı ile
uygulanabilmesi sürdürülebilir bir su yönetiminin gerçekleşmesi ile doğrudan bağlantılıdır.
Bu kapsamda da öncelikle ;
1. Su Yasası taslağı bir an önce yasalaşmalıdır
2. Su yönetiminde bütüncül ekosistem yaklaşımı ve doğa tabanlı çözümler anlayışı ile
yenilikçi bir yönetim benimsenmelidir
3. Su Yönetiminin kurumsal altyapısında, teknolojik temelli radikal bir dönüşüm hazırlığı
yapılmalıdır
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4. Suyun havza ölçeğinde etkin yönetimi için Havza Yönetim Heyetlerinin yasal ve idari
yapısı güçlendirilerek güçlü ve yetkin bir yapı oluşturulmalıdır.
5. Su Yönetiminde daha küçük ölçekli uygulamalar ve döngüsel çevrimiçi kullanım
anlayışı teşvik edilmeldir.
6. Kullanılmış su , arıtılmış atıksu kullanımı ve su kalitesi yönetimindeki eksiklikler
tamamlanmalı ve Çevre Etiketi kapsamında teşvik edilmelidir.
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