
Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 
 
TBMM (S. Sayısı: 138) 
 
Kırklareli Milletvekili Tansel Barış ve 29 Milletvekilinin, Antalya Milletvekili Tayfur 
Süner ve 21 Milletvekilinin, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, 
Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 22 Milletvekilinin, Konya Milletvekili Özkan 
Öksüz ve 21 Milletvekilinin, Uşak Milletvekili Nuri Uslu ve 21 Milletvekilinin, Kırklareli 
Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 20 Milletvekilinin, İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ve 19 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 33 Milletvekilinin, 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 32 Milletvekilinin, Bursa Milletvekili Kemal Demirel 
ve 27 Milletvekilinin, Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin; Küresel 
Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda 
Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis 
Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17) 
Esas  

Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu 
 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sanayileşmiş ülkelerin atmosfere saldıkları gazların, dünya üzerinde sera etkisi yaratması sonucu, dünya yüzeyinin 
sıcaklığı artmaktadır. Bu da dünyayı olumsuz etkilemekte ve küresel ısınmaya neden olmaktadır, Bilim insanlarının 1860'tan 
günümüze kadar tuttukları kayıtların ortalamasına bakıldığında, sıcaklığın 0,5 ile 0,8 derece arttığını görmekteyiz. 2100 
yılına kadar da sıcaklığın 1,8 ila 4 derece arasında yükseleceği iddia edilmektedir.  

Dünyanın saygın bilim insanları, dünya yüzeyindeki sıcaklığın artmasına neden olan sera tabakasının 2025 yıllarından 
itibaren dünya nüfusunun % 50'sini su kıtlığı ile karşı karşıya bırakacağını, Asya kıtasında ise 2020 yıllarından itibaren su 
sıkıntısı çeken insan sayısının 1,2 milyar kişiye kadar yükseleceğini iddia etmektedirler.  

Öte yandan dünyada söz sahibi ciddi devlet adamlarının, diğer taraftan saygın bilim insanlarının ısrarla "küresel ısınma", 
"kuraklıkla mücadele", "dünyada kıt olan su kaynaklarının tasarruflu kullanılması", "doğayı koruma ve çevreye duyarlı 
olunması" konularında uyarılarda kesin ve acil önlemlerin alınması gerektiğini söylemektedirler. Ancak tüm bu uyarılara 
karşın, hiçbir tedbir alınmadan, kıt olan su kaynaklarımızın savurganca kullanılması bir yandan kaynakların hızla azalmasına 
yol açarken, öte yandan; küresel ısınmaya, doğanın tahrip edilmesine ve çevre kirliliğinin oluşmasına da yol açmaktadır.  

Dünyada bugün petrol denince ne anlaşılıyorsa, su da aynı anlamı ifade etmektedir. Ülkelerin kendi ulusal politikalarını 
belirlerken dikkate almaları gereken önemli unsurların başında artık su da yer almak mecburiyetindedir.  

Dünyadaki su kaynaklarının sadece % 3'ünün içilebilir nitelikte olduğunu göz önüne alırsak ülkeler ve insanlar açısından 
konunun ne denli önemli olduğunu daha çok ortaya koyabiliriz, Ülkemizde su kaynaklarının potansiyeli kişi başına ortalama 
3690 m3/yıldır. Su potansiyeli bakımından zengin görünmemize karşın nüfus artışı, kentleşme, sanayileşmenin getirdiği 
kirlilik, küresel ısınma ve bilinçsiz kullanma su kaynaklarımızın hızla yok olmasına neden olmaktadır, Dünyada bugün kişi 
başına ortalama fiili su tüketimi 7600 m3/yıl, ülkemizde ise kişi başına ortalama fiili su tüketimi 1700 m3/yıldır. Bu iki 
rakamı karşılaştırdığımızda kişi başına kullanılan suyun ne kadar düşük olduğunu görmekteyiz. Bu durum da ülkemizin su 
zengini ülkeler arasında yer almadığını ortaya çıkarmaktadır.  

Bu durumda zaten kıt olan su kaynaklarımızın, bir de küresel ısınma, sanayi kirliliği, bilinçsiz kullanma sonucu çok 
yakın bir tarihte su kıtlığı ile karşı karşıya kalacağımızın işaretlerini verdiğini görmemek imkansızdır.  

Bu nedenlerle; Trakya Bölgemizdeki nüfus artışı da göz önüne alınarak su kaynaklarımızın potansiyelinin tespit 
edilerek, önümüzdeki dönemde zaten kıt olan su kaynaklarımızın korunması, bilinçli kullanılması ve ileride karşılaşılacak su 
kıtlığına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve bir an önce uygulamaya konulması ile karşılaşılacak sorunların 
çözümlenmesi konusunda Anayasamızın 98, İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonu 
kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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1- Tansel Barış  Kırklareli  

2- Turgut Dibek  Kırklareli 

3- Enis Tütüncü  Tekirdağ  

4- Rasim Çakır  Edirne  

5- Bilgin Paçarız  Edirne  

6- Cevdet Selvi  Kocaeli  

7- Algan Hacaloğlu  İstanbul 

8- Suat Binici   Samsun  

9- Engin Altay  Sinop  

10- Abdullah Özer  Bursa  

11- Rahmi Güner  Ordu  

12- Atilla Kart  Konya  

13- Vahap Seçer  Mersin  

14- Tekin Bingöl  Ankara  

15- Hüseyin Ünsal  Amasya  

16- Ergün Aydoğan  Balıkesir 

17- Ahmet Ersin  İzmir  

18- Malik Ecder Özdemir  Sivas  

19- Tacidar Seyhan  Adana  

20- Faik Öztrak  Tekirdağ  

21- Gökhan Durgun  Hatay  

22- Zekeriya Akıncı  Ankara  

23- Muharrem İnce  Yalova  

24- Yaşar Tüzün  Bilecik  

25- Fehmi Murat Sönmez  Eskişehir  

26- Muhammet Rıza Yalçınkaya  Bartın  

27- Ali İhsan Köktürk  Zonguldak  

28- Özlem Çerçioğlu  Aydın  

29- Mevlüt Coşkuner  Isparta  

30- Ramazan Kerim Özkan  Burdur  

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tüm yerkürenin yakın gelecekteki en büyük tehdidi olan "küresel ısınma"nın ülkemize etkilerinin araştırılması amacıyla, 
Anayasanın 98'inci, TBMM içtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca "Meclis Araştırması" açılmasını saygılarımızla 
arz ederiz.  

1- Tayfur Süner  Antalya  

2- Malik Ecder Özdemir  Sivas  

3- Fatma Nur Serter  İstanbul 
4- Eşref Karaibrahim  Giresun 

5- Tekin Bingöl  Ankara  

6- Esfender Korkmaz  İstanbul 

7 - Hikmet Erenkaya  Kocaeli  

8- Hakkı Suha Okay  Ankara  
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9- Şahin Mengü  Manisa  

10- Şevket Köse  Adıyaman  

11- Hüseyin Ünsal  Amasya  

12- Özlem Çerçioğlu  Aydın  

13- Tacidar Seyhan  Adana  

14- Mevlüt Coşkuner  Isparta  

15- Rıza Yalçınkaya  Bartın  

16- Gökhan Durgun  Hatay  

17 - Engin Altay  Sinop 

18- Canan Arıtman  İzmir  

19- Cevdet Selvi  Kocaeli  

20- Zekeriya Akıncı  Ankara  

21- Ali Arslan   Muğla 

22- Ahmet Ersin  İzmir  

GEREKÇE 

Dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılmaktadır. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtır ama bazı ışınlar su 
buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutulur. Bu da yeryüzünün 
yeterince sıcak kalmasını sağlar. Ama son dönemlerde fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve 
toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki 
yığılması artış göstermiştir. Bilim adamlarına göre, işte bu artış küresel ısınmaya neden olmaktadır.  

Birleşmiş Milletler ve İngiliz Stern Komisyonu'nun hazırladığı raporlar; dünyanın felakete gittiğini göstermiştir. Daha 
önce bu çağrıya burun kıvıran ülkeler şimdi küresel ısınmayla mücadele için program açıklamaktadırlar. BM tarafından 
hazırlanan iklim raporları felaketin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yeryüzündeki canlı türlerinin yüzde 50'sinin yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya olması hükümetleri harekete geçmek zorunda bırakmıştır. İngiliz insani yardım kuruluşu Christian 
Aid, yayımladığı raporda, 2050 yılına kadar en az 1 milyar insanın küresel ısınmanın sonuçları yüzünden göç edeceği 
uyarısında bulunmuştur. Avustralya, geleneksel ampulleri yasaklayarak 2010 yılından itibaren çevre dostu ampuller 
kullanılması kararını aldı. Meksika hükümeti, ülke genelinde 250 milyon ağaç dikilmesi kararı aldı. Avrupa Birliği, otomobil 
üreticilerine küresel ısınma standardı getirdi.  

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırga, fırtına, sel ve taşkınlar, bazı bölgelerde uzun süreli, 
şiddetli kuraklık ve çölleşme yaşanacağı bilinmektedir. Türkiye gibi kurak-yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkelerde ise 
en büyük sorun kuraklık olacaktır. Tüm Akdeniz havzasındaki 16 ülkede yağışlar son 25 yılda yüzde 20 azalmış durumdadır. 
2050'ye geldiğimizde, deniz seviyesinin Akdeniz'de 20-40 santimetre artması beklenmektedir. Bu durumdan en çok zarar 
görecek ülkeler, Türkiye ve Cezayir ile deltaları olacak.  

Ülkemiz, kar yağmayan, yağış miktarı iyice düşmüş bir kış mevsiminin ardından küresel ısınmanın en ağır etkilerini 
yaşamaya başlamışken, İç Anadolu'daki göller bir bir kururken, kuraklık ve açlık kapımızdayken, sadece ülkemizi değil, 
bütün dünyayı tehdit eden küresel ısınma ve tarım sektörüne olası etkileri konusunda hükümetimiz tarafından hiçbir ciddi 
girişimde bulunulmamaktadır. Ülkemizin buğday ambarı diye bilinen ve buğday üretiminin % 40'ını gerçekleştiren Konya 
Kapalı Havzası'nda % 80'e varan rekolte kaybı olmuştur. Akdeniz bölgesinde ise rekolte % 30-50 oranında düşmüştür. DSİ 
yetkilileri çiftçilere "Barajlarda su yok, ikinci ürünü ekmeyin" uyarısı yapmaktadır. Bazı bölgelerde barajlarda doluluk oranı 
% 25'lere kadar düşmüştür. Kuraklık afeti, hem binlerce çiftçimizin yaşamını felakete çevirecek, hem de buğday, mısır ve 
diğer hububat başta olmak üzere birçok üründe çok ciddi verim düşüşlerine, bu da çok büyük oranda ithalata ve sonucunda 
enflasyon baskısına yol açacaktır.  

Küresel ısınma ile birlikte Türkiye'nin batı bölgesindeki illeri susuzluk ve karanlık korkusu sarmıştır. Yağışların mevsim 
normallerinin çok altında gitmesi nedeniyle başta Antalya olmak üzere İstanbul ve Bursa gibi illerde belediyeler tasarruf 
tedbirleri ile yazı atlatma telaşına girmişlerdir. Üreticiler çeltik, mısır ve şekerpancarı gibi çok fazla su isteyen ürünlerden 
yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamışlardır. Meyve bahçelerine yeterli sulama yapılmaması durumunda rekoltede büyük 
sıkıntılar beklenmektedir.  

Sağladığı bunca hayati işlev ve değere rağmen, sulak alanlarımız gün geçtikçe kurumakta ve kirlenmektedir. Aslında 
bütün bu sorunların temelinde hükümetlerimizin su kaynaklarına olan bakışı, sektörel su kullanımları ve su politikaları 
yatmaktadır. Sulak alanların kaybedilmesinde en büyük etken, yanlış tarımsal sulama yöntemlerinin kullanılması, yer altı 
sularının kontrolsüz şekilde çekilmesi ve suyun akış yönünün değiştirilmesidir. Sonuç itibariyle, küresel ısınma dünyada 
olduğu kadar, ülkemiz için de hayati önem arz etmektedir.  
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M.Ö. 1650 - 660 yılları arasında Anadolu’da Hitit Uygarlığı hakimiyetini sürdürmekteydi. Fakat Anadolu'da oluşan 
ciddi bir kuraklık sonucunda koskoca bir imparatorluk yok olmuştur. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak, toplum, sivil 
toplum kuruluşları ve TEMA önderliğinde gerekli araştırmaların ve çalışmaların titizlikle yapılması gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan "küresel ısınma" sonucunda alınacak 
tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır.  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ve en önemli göllerinden biri olan Çıldır Gölü Ardahan ili ve çevresi için çok 

önemli bir yere sahiptir. Deniz seviyesinden yüksekliği 1959 metre olan, ortalama derinliği 15-16 metre aralığında seyreden 
124 km2 alana sahip Çıldır Gölü barındırdığı 10 çeşit tatlı su balığı ile halkın en önemli geçim kaynaklarından birini 
oluşturmasının yanında doğal güzelliği ile ünlüdür.  

Ne yazık ki dünyanın en temiz ve içilebilir suyuna sahip olan Çıldır Gölünde, son yıllarda yapılan ölçümler sonucunda 
ortaya çıkan tablo su kirliliğinin 240 kolibasiline çıktığını göstermektedir.  

Çıldır Gölünün kirlenmesinin 4 ana nedeni 
1- Arpaçay ovasını daha çok sulamak, Çıldır Gölünün su seviyesini yükseltmek maksadıyla yapılan ve Çıldır’ın yüksek 

yaylalarından gelen suları göle taşıyan kuzey denivasyon kanalının, geçtiği köylerden aldığı çöpleri ve hayvan gübreleri, üstü 
açık kanala düşerek can veren hayvanların leşleri  

2- Göl kenarında bulunan köylerden yağmur suları ile birlikte taşınan hayvan gübrelerinin göle dökülmesi  
3- Göl çevresindeki tarlaların ekiminde kullanılan suni gübrenin yağmurla birlikte göle sürüklenmesi  
4- Gölü besleyen akarsulara mandıraların süt atıklarını dökmeleri başlıkları altında toplanabilir.  
Ardahan başta olmak üzere çevre iller içinde çok önemli yere sahip dünyanın en bakir gölü olan Çıldır Gölünün 

kirlenmesini engellemek entegre bir proje ile mümkündür. Çıldır Gölünün etrafı mutlaka ağaçlandırılmalı, göl etrafındaki 
çiftçiler uygulanacak bir projeyle doğal gübreye yönlendirilmeli, kuzey denivasyon kanalı ile gelen kirletici etkenlerin 
önlenmesi için arıtma veya çökertme havuzu yapılmalı, mandıra atıklarının gölü besleyen akarsulara bırakılmasının mutlaka 
önlenmesi sağlanmalıdır.  

Bu bilgiler doğrultusunda Ardahan ve çevre iller için çok önemli olan Çıldır gölünün kurtarılması için gerekli olan 
tedbirlerin belirlenmesi ve bir an önce uygulamaya konulması ile karşılanacak sorunların çözülmesi konusunda 
Anayasamızın 98, içtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu kurularak araştırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

1- Ensar Öğüt   Ardahan  
2- Malik Ecder Özdemir  Sivas  
3- Fatma Nur Serter  İstanbul  
4- Eşref Karaibrahim  Giresun  
5- Tekin Bingöl  Ankara  
6- Esfender Korkmaz  İstanbul  
7 - Hikmet Erenkaya  Kocaeli 
8- Hakkı Suha Okay  Ankara  
9- Şahin Mengü  Manisa  
10- Şevket Köse  Adıyaman  
11- Hüseyin Ünsal  Amasya  
12- Özlem Çerçioğlu  Aydın  
13- Tacidar Seyhan  Adana  
14- Mevlüt Coşkuner  Isparta  
15- Rıza Yalçınkaya  Bartın  
16- Gökhan Durgun  Hatay  
17- Engin Altay  Sinop  
18- Canan Arıtman  İzmir  
19- Cevdet Selvi  Kocaeli  
20- Zekeriya Akıncı  Ankara  
2l- Ali Arslan   Muğla  
22- Ahmet Ersin  İzmir  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

• Türkiye'nin su kaynaklarının kullanımı ve korunması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi,  

• Bugüne kadar alınmış tedbirlerin ve su yönetimi politikalarının gözden geçirilmesi,  

• Büyükşehirlerin su ihtiyacının güvenli ve sağlıklı bir şekilde karşılanması için alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi,  

• Ankara'da yaşanan su kesintilerinin sebeplerini, sorumlularını ve çözüm önerilerini,  

araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz.  
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1- Mehmet Şandır  Mersin  

2- Osman Çakır  Samsun  

3- Bekir Aksoy  Ankara  

4- Kürşat Atılgan  Adana  

5- Hakan Coşkun  Osmaniye  

6- Ahmet Duran Bulut  Balıkesir  

7- Mithat Melen  İstanbul  

8- Metin Ergun   Muğla  

9- Mehmet Serdaroğlu  Kastamonu  

10- Mustafa Enöz  Manisa  

11- Cemaleddin Uslu  Edirne  

12- Beytullah Asil  Eskişehir  

13- Alim Işık   Kütahya  

14-Zeki Ertugay  Erzurum  

15- Yıldırım Tuğrul Türkeş  Ankara  

16- İsmet Büyükataman  Bursa  

17 - Ahmet Orhan  Manisa  

18- Süleyman Nevzat Korkmaz  Isparta  

19- Bekir Aksoy  Ankara  

20- Osman Durmuş  Kırıkkale  

21- Mustafa Cihan Paçacı  Ankara  

22- Kemalettin Nalcı  Tekirdağ 

23- Reşat Doğru Tokat  

 

GEREKÇE 

Türkiye, son kırk yılda yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının % 50'sini kaybetmiştir. Bir yandan ülke nüfusu artarken diğer 
taraftan da bireylerin su kullanım miktarı artmaktadır. Nüfus 80 milyona ulaştığında Türkiye' de kişi başına kullanılabilir su 
miktarı yılda 1100 m3 olacaktır. Bu su miktarı, ülkemizi su fakiri bir ülke durumuna düşürecektir.  

Türkiye'de suyun % 72'si tarımda, % 18'i evlerde ve % l0'u da sanayide kullanılmaktadır. Yapılan hesaplara göre tarım, 
sanayi ve günlük yaşam alanlarındaki kullanım miktarı 2030'lu yıllarda bu günün % 260 fazlası olacağı öngörülmektedir.  

Türkiye'nin su rezervlerini hızla tüketen temel faktör olarak küresel ısınma ve kuraklık gösterilse de esas sebep olarak su 
kaynaklarımızın yanlış bir şekilde kullanılması ve yönetilmiş olmasıdır. Kanunlarımıza göre, su kaynaklarının korunması ve 
kullanılması konusunda öncelikle Tarım, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman bakanlıkları ile belediyeler yetkili ve 
sorumlu kılınmıştır.  

Su kaynaklarımızın kullanımı ve korunmasından birinci derecede sorumlu olan bu kurum ve kuruluşlarımızın 
yöneticileri, bu gün ulaşılan sonucu şu sebeplere bağlayarak izah etmeye çalışıyorlar:  

• Şehir içme suyu şebekelerinde yüzde 50 - yüzde 70'lik kaçaklar bulunmaktadır,  

• Tarım ve sanayi kesiminde yeraltı suyu kullanımının çok yaygın ve bilinçsiz olduğu, bu sebeple yeraltı su 
kaynaklarının hızla azalmakta olduğu,  

• DSİ'nin sulama modelinin ve takip edilen politikaların yanlış olduğu,  

• Kurumsal düzenlemelerin yetersizliği,  

• Başta Ankara olmak üzere büyük kentlerimizde içme suyu konusunda ileriye dönük projelerin yeterince ve zamanında 
geliştirilemediği için ciddi sıkıntıların olacağı,  

• Bunun yanında bu hususların çeşitli araştırma ve çalışmalara konu olduğu, çeşitli tedbirler önerildiği de bilinmekte, 
bunlar basınımızda yer almaktadır.  
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Bu tespit ve açıklamalara rağmen bu konularda genelgeler ve beyanatlar yayınlanması dışında etkin tedbirler alındığına 
ilişkin somut adımlara rastlanmamıştır.  

Yerel yönetimlerin bu konularda yönlendirildiğine ve ortak yatırım projeleri geliştirildiğine dair bir emare de mevcut 
değildir.  

Türkiye'nin başkenti Ankara'da ileriye dönük "Ankara Su Temini Projesi" uygulanmamış, aksine kısıtlı su kaynaklarının 
hızla tükenmesine yol açan uygulamalar içinde olunmuştur. Bunun sonucunda su kaynağı tükenen Ankara için Kızılırmak 
nehrinden su getirilmesi uygulamasına başlanmış, ancak bu suyun sağlıklı olup olmadığı, sudaki sülfat oranı ve Sivas, 
Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir' deki kentsel ve endüstriyel atıkların Kızılırmak suyuna arıtılmadan verildiği basında yoğun 
tartışmaların konusu haline gelmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı bu iddiaları doğrular mahiyette Kızılırmak suyunu 
mevcut suyla paçal edilerek Ankara'ya verileceğini söylemiştir. Öte yandan özellikle Ankara'ya su temini konusunda merkezi 
yönetim ve yerel yönetim arasında tartışmalar ve anlaşmazlıklar derin bir koordinasyonsuzluğu ortaya koymuştur.  

Diğer yandan, su kaynaklarının yönetimi açısından ülkemizde sorun bulunmadığı, sorunun sadece kuraklıktan 
kaynaklandığı konusunda da kamuoyunda yanlış bir kanaat oluşturulmaktadır. Ülkemizin bir yılda ortalama su akış ve 
yenilenebilir su miktarları, kişi başına düşen kullanılabilir su potansiyeli gibi çeşitli kaynaklarda farklı rakamlar telaffuz 
edilmektedir. Bununla birlikte ortak nokta ülkemizin su varlığı bakımından zengin olmayan ülkeler arasında olduğudur. Bu 
husus, başlı başına su kaynaklarımızın korunması ve kullanımı konusunda etkin tedbirler alınması üzerinde hassasiyetle 
durulması gereğini ortaya çıkarmaktadır.  

Nitekim konunun önemine binaen yüce Meclisimizde de iklim ısınmasının neden olduğu sorunlar ile su kaynaklarımızın 
kullanımı ve korunmasıyla ilgili konuları da kapsayan iki araştırma komisyonu kurulmuştur. Ancak Komisyon Raporları 
TBMM Genel Kurulunda görüşülememiştir.  

Söz konusu Meclis Araştırma Komisyonlarında yer alan öneriler dahil su kaynaklarının kullanımı ve korunması için 
alınması gereken tedbirleri tespit etmek ve bugüne kadar alınmış tedbirleri ve Türkiye'nin su yönetimi politikalarını gözden 
geçirmek, Büyükşehirlerin su ihtiyacının karşılanması için alınması gerekli tedbirler ile Ankara'da yaşanan su sorunu ve 
kesintilerinin sebeplerini, sorumlularını ve çözüm önerilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün l04 ve 105 
inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasının faydalı olacağı kanaatindeyiz.  

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Konya ilinin sınırları içerisinde yer alan ve ülkemizin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü aynı zamanda milli park 
özelliğindedir. Tarımsal ve endüstriyel faaliyetlerin ortaya çıkarmış olduğu kirlilikle beraber son yıllarda artan kuraklık ve 
tarımsal sulama amaçlı olarak aşırı su çekilmesi nedeniyle gölün su seviyesi çok düşmüştür. Bu nedenle göl içerisinde ve 
çevresinde ekolojik denge bozulmuş, turistik potansiyel ile etrafındaki yerleşim merkezlerindeki insanların da yaşamlarını 
tehdit eder hale gelmiştir. Ekonomik ve sosyal sıkıntılar ortaya çıkmış, balıkçılık bitme noktasına gelmiştir.  

Beyşehir Gölü'nün sorunları sadece yöreye has olmayıp ülkemizi hatta dünyayı ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir. 
Bu nedenle Beyşehir Gölü'nde yaşanan sorunların tespiti, göl çevresindeki ekolojik dengenin yeniden kurulması amacıyla 
gerekli önlemlerin alınması için Anayasanın 98. ve İç Tüzüğün 104. Maddesi uyarınca araştırma önergesi hazırlamış 
bulunmaktayız.  

Gereğini arz eder, saygılar sunarız.  

 

1- Özkan Öksüz  Konya  

2- Abdullah Çetinkaya  Konya  

3- Kerim Özkul  Konya  

4- Orhan Erdem  Konya  

5- Mustafa Kabakcı  Konya  

6- Hasan Kara   Kilis  

7- Hüsnü Tuna  Konya  

8- Osman Pepe  Kocaeli  

9- Sami Güçlü   Konya  

10- Saffet Kaya  Ardahan  

11- Hasan Angı  Konya  
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12- Ali Öztürk  Konya  

13- Harun Tüfekci  Konya  

14- İsmail Katmerci  İzmir  

15- Ahmet Büyükakkaşlar  Konya  

16- Zeki Karabayır  Kars  

17- Ali Güner   Iğdır  

18- Fahrettin Poyraz  Bilecik  

19- Salih Kapusuz  Ankara  

20- Durdu Mehmet Kastal  Osmaniye  

21- Taner Yıldız  Kayseri  

22- Mehmet Emin Ekmen  Batman  

 

GEREKÇE 

Beyşehir Gölü, büyüklük bakımından ülkemizin üçüncü, tatlı su özelliği bakımından ise en büyük gölüdür. Ülkemizin en 
önemli milli parklarından biridir. Göl içerisinde bulunan adalardan üçü aynı zamanda sit alanı özelliğindedir. Göl sahası 
içerisinde yaklaşık 2-3 milyon kadar kuş barınmakta ve beslenmektedir.  

Beyşehir Gölü, havzanın gerek içme ve kullanma suyu gerekse sulama suyu kaynağı olması açısından son derece 
önemlidir. Yağışların yetersizliği nedeniyle bugün göl alanının 500-550 km2'ye, su hacmi olarak da 2 milyar 800 milyon 
metreküp seviyesine kadar düştüğü tahmin edilmektedir. Isparta ili tarım sulaması, Kireli tarım sulaması, Çumra ovası 
sulaması ile gölden tarımsal sulama         amaçlı çok fazla miktarda su çekilmektedir. Konya-Çumra Sulama Projesi 
kapsamında DSİ tarafından 500 milyon metreküp su alınarak yaklaşık 150 bin hektarlık alanın sulaması Beyşehir Gölü'nden 
yapılmaktadır.  

Beyşehir Gölü çevresinde yaşayan 1500 balıkçı, gölden tuttukları balıkları satarak ailelerini beslemektedir. Ayrıca göl 
kenarlarında bulunan sazlıklardan yöre halkı hasır örerek geçimlerini sağlamaktadır. Bütün bu özellikler dikkate alınarak 
gölün gelecek nesillere bırakılabilecek ender su ekosistemi olması nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından Milli Park olarak 
ilan edilmiştir. Ayrıca Çevre Bakanlığı tarafından A sınıfı sulak alan kategorisine sokulmuştur.  

Hem ülkemiz hem de Konya ili için önemli bir değer taşıyan Beyşehir Gölü'nün çevresindeki ve göldeki ekolojik 
dengenin bozulması, göl çevresindeki yerleşim alanlarının evsel atıklarının göle boşaltılması, yörede yaşanan kuraklık, 
tarımsal sulama amaçlı gölden su çekilmesi gibi nedenlerle Beyşehir Gölü'nün suları alabildiğine azalmış ve kirlenmiştir.  

Göldeki balık çeşidi azalmış, göl kenarındaki sazlıklar kurumuş, kuş popülasyonunda ciddi bir azalma görülmüştür. Göl 
sularının çekilmesi ile geniş bir saha karalaşmıştır. Çevrede yaşanan erozyona bağlı olarak göl tabanı dolmakta ve göl 
sığlaşmaktadır.  

Mevcut uygulama ve sorunların devam etmesi durumunda Beyşehir Gölü alanı bataklık haline gelecek, istenmeyen bir 
çevre felaketi yaşanacaktır. Ortaya çıkan zarar; daha sonra önlem için yapılacak harcamanın yüzlerce katı olacak ve asla 
gidenleri de geri getiremeyecek boyutlara yükseltecektir. Oluşacak çevre felaketi sonucu Beyşehir ilçesi ve civar yerleşim 
merkezlerinden zorunlu göçler başlayacaktır.  

Bu nedenle Beyşehir Gölü'nün su seviyesinin korunması, gölde ve çevresindeki ekolojik dengenin yeniden sağlanması, 
gölün yeniden yöre halkının ekonomik kaynağı haline dönüştürülmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması 
gerekmektedir. 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan iklim değişikliği insanlığın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. 
Küresel ısınmanın sebep olduğu değişim ve olumsuz gelişmeler her geçen gün daha ağır bir şekilde hissedilmeye 
başlanmıştır.  

Sanayinin plansız ve düzensiz gelişmesi, fosil yakıtların yaygın ve aşırı kullanılması, arazilerin plansız ve amaç dışı 
kullanılması, orman yangınları ve ormansızlaşma ve benzeri oluşumları; gelecekte doğal kaynaklar, su kaynakları, toprak 
varlığı ve insan yaşamı üzerinde çok ciddi olumsuzluklar meydana getireceği öngörülmektedir.  

Bu nedenle sosyo-ekonomik sektörler, ekolojik sistemler ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek bu değişikliklere 
karşın gecikmeden planlı ve doğru tedbirlerin alınabilmesi için Anayasamızın 98., İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri 
gereğince bir Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz. 
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1- Nuri Uslu   Uşak  

2- Sadullah Ergin  Hatay  

3- Nihat Ergün  Kocaeli  

4- Faruk Koca   Ankara  

5- Bekir Bozdağ  Yozgat  

6- Ayşe Nur Bahçekapılı  İstanbul  

7- Salih Kapusuz  Ankara  

8- Ayhan Sefer Üstün  Sakarya  

9- Kerim Özkul  Konya  

10- Vahit Kirişci  Adana  

11- Kemalettin Göktaş  Trabzon  

12- Kemalettin Aydın  Gümüşhane  

13- Fatma Şahin  Gaziantep  

14- Güldal Akşit  İstanbul  

15- Burhan Kuzu  İstanbul  

16- Musa Sıvacıoğlu  Kastamonu  

17- Taner Yıldız  Kayseri  

18- Hasan Angı  Konya  

19- Hüsnü Ordu  Kütahya  

20- Recep Yıldırım  Sakarya  

21- Selami Uzun  Sivas  

22- Necdet Budak Edirne 

GEREKÇE 

Küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan iklim değişikliği insanlığın en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. 
Küresel ısınmanın sebep olduğu değişim ve olumsuz gelişmeler her geçen gün daha ağır bir şekilde hissedilmeye 
başlanmıştır.  

Türkiye, küresel ısınmanın etkileri açısından yüksek risk grubu ülkeler arasında yer almaktadır.  

Sanayinin plansız ve düzensiz gelişmesi, fosil yakıtların yaygın ve aşırı kullanılması, arazilerin plansız ve amaç dışı 
kullanılması, orman yangınları ve ormansızlaşma ve benzeri oluşumların gelecekte doğal kaynaklar, su kaynakları, toprak 
varlığı ve insan yaşamı üzerinde çok ciddi olumsuzluklar meydana getireceği öngörülmektedir.  

Küresel sıcaklıktaki artışlara bağlı olarak; hidrolojik döngünün düzensizleşmesi kara ve deniz buzullarının erimesi, deniz 
seviyesinin yükselmesi, sıcak hava dalgalarının şiddet ve sıcaklığının artması, bazı bölgelerde ekstrem yüksek yağışların ve 
taşkınların artmasına, bazı bölgelerde ise kuraklıkların daha şiddetli ve sık oluşmasına neden olmaktadır.  

İklim değişiklikleri, canlıların doğal yaşam alanında değişikliklere yol açacak, yaşam alanları daralacak ve büyük göçler 
yaşanabilecektir. Yeni koşullara uyum sağlayamayan çok sayıdaki bitki ve hayvan türlerinin ortadan kalkacağı 
düşünülmektedir.  

Sıcaklık artışı ile birlikte tarım alanlarında sulama ihtiyacı artacağından şu anda su tüketiminin büyük bir kısmını 
oluşturan tarımsal sulamada kullanılan su (% 70) ile ev ve sanayide kullanılan su rekabeti büyüyecek, özellikle büyük 
kentlerde su kaynaklarındaki sorunlara yenileri eklenecek ve içme amaçlı su ihtiyacı daha da artacak, yer altı su seviyelerinde 
önemli ölçüde azalmalar olacaktır.  

Yapılan araştırmalarda; küresel ısınmadan dolayı oluşacak iklim değişikliklerinin, özellikle su kaynaklarının azalması, 
orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik bozulmalardan ülkemizin olumsuz etkileneceği 
öngörülmektedir.  

İklim değişikliği sonucu; iklim kuşaklarının ekvatordan kutuplara doğru yüzlerce kilometre kayabileceği bunun 
sonucunda Türkiye bugün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hakim olan sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisine girebileceği 
özellikle çölleşme tehlikesi bulunan İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri gibi yarı kurak ve yarı 
nemli bölgelerde tarım, ormancılık ve su kaynakları açısından olumsuz etkilere yol açabilecektir.  
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Özellikle Ege, Akdeniz, İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde aşırı sıcaklık, gece gündüz ortalama sıcaklığında fark, 
özellikle yağmur ve kar yağışlarında azalma iklimde mevsimsel değişiklikler, ekstrem sıcaklık ve soğuklukta artışlar söz 
konusu olabilecektir.  

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda oluşacak, iklim koşulları kuraklık ve doğal afetler; ülkemizin doğal 
kaynaklarına, ormanlarına, su kaynaklarına yapacağı olumsuz etkilerin giderilmesine yönelik ulusal, bölgesel ve bireysel 
bazda çözümler üretmek durumundayız.  

Bu nedenle, yapılacak bir Araştırma neticesinde bu konularda oluşturulacak politikalara kamu kurum ve kuruluşlarımıza 
alacakları tedbirler ve uygulamalar için bir ışık tutacaktır.  

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tüm Dünya'yı olumsuz bir şekilde etkilediği bilim insanları tarafından öne sürülen ve son yıllarda çok daha fazla 
gündeme getirilen "küresel ısınma" sürecinin, ülkemizdeki yansımalarının da fark edilir derecede gözlemlenmeye başlaması 
hepimizin dikkatini bu konu üzerinde yoğunlaştırmıştır.  

Anayasamızın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonu kurularak, 
anılan konunun etraflıca incelenmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederiz.  

1- Ahmet Gökhan Sarıçam  Kırklareli  
2- Faruk Koca   Ankara  
3- Ayhan Sefer Üstün  Sakarya  
4- Suat Kılıç   Samsun  
5- Kerim Özkul  Konya  
6- Fatih Arıkan  Kahramanmaraş  
7- Mustafa Ataş İstanbul  
8- Ahmet Öksüzkaya   Kayseri  
9- Ahmet Koca  Afyonkarahisar  
10- Avni Erdemir  Amasya  
11- Fatoş Gürkan  Adana  
12- Abdurrahman Arıcı  Antalya  
13- Yusuf Coşkun  Bingöl  
14- Ahmet Aydın  Adıyaman  
15- Fahrettin Poyraz  Bilecik  
16- Mehmet Emin Tutan  Bursa  
17- Veysi Kaynak  Kahramanmaraş  
18-Turan Kıratlı  Kırıkkale  
19- Gülşen Orhan  Van  
20- Azize Sibel Gönül  Kocaeli  
21- Necdet Budak Edirne 

GEREKÇE 

Çok yakın bir zamana kadar ansiklopedik bilgi olarak veya televizyonlardaki belgesel içerikli programlarda bilim 
insanlarının geleceğe yönelik öngörüleri olarak algıladığımız "Dünya'nın ısınması" ve buna bağlı olarak değişikliğe 
uğrayacak bir dizi ekolojik ve biyolojik dengenin, günümüzde yavaş yavaş bu senaryonun gerçekleşmeye başlıyor olması 
nedeniyle bozulmaya başladığını, bunun da insanlar başta olmak üzere tüm canlıları çok yakından ilgilendirdiğini hepimiz 
kabul etmekteyiz.  

Dünya'nın birçok yerinde meydana gelen ekolojik, biyolojik ve meteorolojik değişiklikler ile bunlarla ilintili olarak 
insanların günlük hayatındaki ekonomik ve psikolojik durumlarını çok yakından ilgilendiren ve de etkileyen "Dünya'daki 
iklim değişiklikleri", ülkemizi de çeşitli şekillerde etkilemeye başlamıştır.  

Etkilerin genel anlamdaki zararı her şeyden önce insanlarımızı ilgilendirdiği için toplumumuzda geleceğe yönelik 
karamsarlık olgusunun hakim olmaya başladığını da üzülerek görmekteyiz.  

Sorunun insanlarımızı etkileme şekli ve de çeşidinin, yaşanılan coğrafi bölge veya o ilin sosyo ekonomik durumuyla son 
derece yakından ilgili olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Yani bir yöremizde orman yangınları önceliği almakla 
birlikte bir başka yöremizde kuraklığın tarıma olan etkileri daha ön plana geçebilmektedir. Örneğin metropol olarak kabul 
ettiğimiz İstanbul, Ankara gibi şehirlerimizde ise önceliği "içme suyunun" aldığını görmekteyiz.  
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Ülkemizin özellikle de sanayi bakımından en gelişmiş bölgesi durumundaki Marmara ve Trakya yöremizdeki sanayi 
tesislerinin ihtiyacı durumundaki suyun yeterli olup olmaması da en az diğer pozisyonlar kadar önem taşımaktadır. Kaldı ki, 
sanayi tesislerinin atık su olarak doğaya bıraktığı ve insan sağlığına son derece de zararlı maddeleri içeren kirli suların yer altı 
sularımıza karışma olasılığını da dikkate aldığımızda; "küresel ısınma" nedeniyle azalmakta olan yağmurlar ve yer altı 
sularının yanında, var olan yer altı sularının ne derece kullanıma uygun olacağı da ayrı bir sorun olarak önümüze 
çıkmaktadır.  

Doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik her türlü tedbiri almaya, var olan sorunlarımız daha fazla büyümeden bunların 
çözümüne yönelik adımları atmaya mecbur olduğumuz düşüncesinden hareketle, hiçbir şey için geç olmadan herkesin ve her 
kesimin alacağı tedbirler ve yapılacak uygulamaların belirlenmesi bakımından, TBMM tarafından yapılacak bir araştırmanın 
son derece yerinde olacağı açıktır.  

 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ülkemiz, sahip olduğu farklı iklim ve toprak özelliklerine bağlı olarak çok geniş ve yüksek olan tarımsal üretim 
potansiyelini değerlendirememektedir. Bunun başlıca nedenleri; teknolojide süregelen çok hızlı değişimin yakalanamaması, 
siyasi çıkarların öne alınması, plansızlık ve vizyon eksikliği sonucunda doğru ve sürdürülebilir bir tarım politikası 
oluşturulamaması ve uygulanamamasıdır.  

Aynı durum ülkemizin tarımsal üretim değerinin % 21,4'ünü oluşturan ve tarımsal üretim değerinde ülkemizin yedi 
bölgesi içinde 1. sırada yer alan Ege bölgesi için de söz konusudur. Ege bölgesi ve İzmir'in tarımsal üretimi açısından büyük 
önem taşıyan sulama projelerinin bir türlü tamamlanamaması bunun en tipik örneğini oluşturmaktadır.  

Örneğin; Beydağ barajı (Küçükmenderes-Beydağ Projesi) inşaatına 1993 yılında başlanmış, 2006 yılı sonuna kadar baraj 
inşaatında ancak % 36 oranında fiziki gerçekleşme sağlanabilmiştir. İşin bu hızda sürdürülmesi halinde proje 2027 yılında 
tamamlanabilecektir. Baraj inşaatının bitirilmesi için ise sadece 25 Milyon YTL ödeneğe (Sayın Başbakan için satın alınan 
ATA uçağının yarısı kadar), baraj inşaatı ile birlikte sulama inşaatının da paralel yürütülmesi için ise 22 Milyon YTL 
ödeneğe ihtiyaç vardır.  

Yapılan çalışmalarda projeden beklenen faydalar arasında, üretilen ürünlerde mevcut durumda verim artışı (pamukta % 
25, patateste % 30, sebzede % 40, yem bitkilerinde % 50 ve buğdayda % 80) sağlanması yanı sıra yüksek gelir getiren 
ürünlerin yetiştirilme imkanının artırılması da yer almaktadır. Mevcut durumda % 13 oranında olan II. ürün tarımının, 
projenin gerçekleşmesi ile % 40 oranına ulaşacağı öngörülmektedir. Projenin, ürün desenindeki değişim ile birlikte % 60'lık 
ek istihdam yaratacağı kabul edilmektedir.  

Yine 1986 yılında yapımına başlanan Bakırçay Havzasında yer alan Bakırçay-Kınık Projesi kapsamında bulunan 
Çaltıkoru ve Yortanlı Barajları ile Kınık Sol ve Sağ Sahil Sulama Projeleri bir türlü tamamlanamamaktadır. Proje 
kapsamındaki Yortanlı Barajının fiziki gerçekleşmesi % 100 olmasına rağmen İzmir II No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu, barajda su tutulmasının ertelenmesi kararı almıştır. Söz konusu Allianoi antik kent problemi giderilerek 
baraj hizmete sokulmalıdır. Proje kapsamındaki Çaltıkoru Barajı fiziki gerçekleşme oranı ise % 44 seviyesindedir. Yortanlı 
ve Çaltıkoru barajlarından yapılacak Kınık Sağ Sahil Sulaması ve Kınık Sol Sahil Sulaması için kurulacak sulama şebekesi 
için 43 Milyon YTL ödeneğe ihtiyaç vardır.  

Türkiye'de mevcut sanayi domatesi üretiminin % 40'ı Kınık ovasındaki tarım alanlarında yapılmaktadır. Bakırçay Kınık 
Projesinin gerçekleşmesiyle sanayi domatesi üretiminde % 30'a varan bir verim artışı ve % 119 oranında ekim alanları artışı 
gerçekleşecektir. Bu ürün artışları bölgede yeni tarıma dayalı sanayi tesislerinin gelişmesine neden olacak, doğrudan dış 
satıma yönelik bu sanayi ile ülkemize önemli döviz girişleri sağlanacaktır. Sadece Kınık sağ sahil sulamasının 6000 kişilik ek 
istihdam yaratacağı hesaplanmaktadır.  

Türkiye'de yer alan 26 büyük akarsu havzasının 5'i Ege bölgesinde yer almakla birlikte, bölge, potansiyel su itibariyle 
ülkenin ancak % 9'una sahiptir. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak su kıtlığı tehdidi ile karşı karşıya bulunduğumuz bir 
dönemde Ege bölgemizin kurak bir bölge durumundan çok kurak bir bölge durumuna geçiş sürecinde olduğu ifade 
edilmektedir. Bu nedenle sulama yatırımlarının artırılmasının yanı sıra, su havzalarının korunması ve tasarruflu su 
kullanımını sağlayan kapalı sistem sulama yatırımlarının teşvik edilmesinin hayati önemi bulunmaktadır.  

İzmir ili ve Ege bölgemiz tarımında ürün desenine yönelik dinamik değişimler olmaktadır. Yeni ürünlerin ürün deseni 
içindeki oranı hızla artmaktadır. Sulama gerektiren sanayi domatesi yanı sıra salçalık biber, kornişon salatalık, dış mekan ve 
kesme çiçekçilik, meyvecilik artış göstermektedir. İzmir'deki sebze ve meyve tarımı her geçen gün kuru tarım aleyhine 
gelişmektedir.  

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yeraltı suyunun aşırı kullanımının yarattığı boşlukların meydana getirdiği yer 
katmanlarının yer değiştirmesi borularda büzülme ve eğrilmelere, bu da artezyenlerin devre dışı kalmasına, yeraltı sularının 
daha derinlere çekilmesi ve azalmasına neden olmakta ve sulama sezonundaki yoğun enerji kullanımı nedeniyle enerjide 
görülen ani düşmeler sonucu sık sık meydana gelen arızalar da sulama maliyetlerini yükseltmektedir. Bu durum ek sulama 
maliyetine neden olmakta işletmecileri zor durumda bırakmaktadır.  

Yukarıda açıklanan bu hususlar nedeniyle;  
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• Su kaynaklarının entegre yönetimi amacıyla eylem planı hazırlanması ve bu kapsamda, İzmir ili master planının 
hazırlanarak, su kaynakları ve kullanım miktarlarının tespit edilmesi  

• Yanlış imar uygulamaları ile havzalar üzerinde oluşan nüfus ve sanayi baskısının azaltılarak havza'larda kirliliklerinin 
önlenmesi için alınacak acil önlemlerin belirlenmesi  

• Kurumlar arası koordinasyonsuzluğun giderilmesi 
• Bilinçsizce yapılan sulama ve ovalarda açılan sayısız sondajlar nedeniyle her geçen gün azalan yeraltı kaynakları ve 

yeraltı su seviyesinin artırılması ve taşkınlar ve erozyonun önlenmesi için akarsular üzerinde yapılacak bent, gölet ve barajlar 
ile boşa akan suların tutulması, bunun için on yıllardır süren sulama projelerinin tamamlanması  

• Daha önceki yıllar yapılan küçük sulama tesislerinin rehabilitasyonu, Ege bölgesinde ve İzmir ilinde bu kapsamda 
değerlendirilecek sulama tesislerinin beklediği ödeneklerin gönderilmesi  

için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri 
gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.  

1- Oktay Vural  İzmir  
2- Ahmet Kenan Tanrıkulu   İzmir  
3- Şenol Bal   İzmir  
4- Kamil Erdal Sipahi  İzmir  
5- Ahmet Orhan  Manisa  
6- Erkan Akçay  Manisa  
7- Mustafa Enöz  Manisa  
8- Ali Uzunırmak  Aydın  
9- Ertuğrul Kumcuoğlu  Aydın  
10- Ahmet Duran Bulut  Balıkesir  
11- Recep Taner  Aydın  
12- Hamza Hamit Homriş  Bursa  
13- Hasan Çalış  Karaman  
14- Reşat Doğru  Tokat  
15- Beytullah Asil  Eskişehir  
16- Behiç Çelik  Mersin  
17- Ümit Şafak  İstanbul  
18- Emin Haluk Ayhan  Denizli  
19- Osman Çakır  Samsun  
20- Faruk Bal   Konya 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İznik Gölü'nün karşı karşıya kaldığı kirlenmenin gündeme taşınarak; göldeki doğal hayatın sürdürülebilir hale 

getirilmesi, sahip olunan doğal kaynakların korunması ve İznik gölünün turizmi geliştirmesi yönünün öne çıkarılması ile 
bölge halkının, sulama ve geçim kaynakları arasında bulunan su ürünlerine yeniden kavuşabilmesi ve İznik Gölü'nün, 
yeniden hayata döndürülmesi için, gerekli araştırmaların yapılarak, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulanması 
konularında Yüce meclisimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla, Anayasanın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İç Tüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.  

1- Kemal Demirel   Bursa  
2- Ensar Öğüt   Ardahan  
3- Hulusi Güvel  Adana  
4- Şevket Köse  Adıyaman  
5- Tayfur Süner  Antalya  
6- İsa Gök   Mersin  
7- Abdulaziz Yazar  Hatay  
8- Yaşar Tüzün  Bilecik  
9- Halil Ünlütepe  Afyonkarahisar  
10- Bülent Baratalı  İzmir  
11- Ramazan Kerim Özkan  Burdur  
12- Mevlüt Coşkuner  Isparta  
13- Ali Rıza Öztürk  Mersin  
14- Mehmet Şevki Kulkuloğlu  Kayseri  
15- Çetin Soysal  İstanbul  
16- Mehmet Ali Özpolat  İstanbul  
17- Tekin Bingöl  Ankara  
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18- Erol Tınastepe  Erzincan  
19- Bihlun Tamaylıgil  İstanbul  
20- Fuat Çay   Hatay  
21- Turgut Dibek  Kırklareli  
22- Bilgin Paçarız   Edirne  
23- Ali İhsan Köktürk  Zonguldak  
24- Ali Koçal   Zonguldak  
25- Nevin Gaye Erbatur  Adana  
26- Vahap Seçer  Mersin  
27- Durdu Özbolat  Kahramanmaraş 
28- Nesrin Baytok  Ankara  
29- Fehmi Murat Sönmez  Eskişehir  
30- Gürol Ergin  Muğla  
31- Fevzi Topuz  Muğla  
32- Ali Oksal   Mersin  
33- Abdurrezzak Erten  İzmir  
34- Mehmet Ali Susam  İzmir  

GEREKÇE 

İznik Gölü; 298 km2 lik yüzölçümü ile Marmara Bölgesinin en büyük gölüdür. Uzunluğu doğu-batı doğrultusunda 32 
km, en geniş yeri 11.5 km'dir. Derin göllerden olan İznik gölünün büyük kesiminde derinlik 30 m'yi aşar. Gölün güney 
kıyısının açığında kıyıya koşut olarak 13 km boyunca uzanan bir çukur vardır. Yaklaşık 60 km genişliğindeki bu çukurun en 
derin yeri 65 m'yi bulur. Gölün su yüzeyi ise deniz yüzeyinden 85 m daha yüksektir.  

Gölün su toplama alanı 1246 km2'dir. Yağış havzası çok küçük olduğundan besleyici su kaynakları da o derece küçük ve 
sayıca azdır. En önemli akarsuları güneyde Sölöz'de Kocadere, kuzeybatıda Nadir kaynağı diye bilinen kaynağın beslediği 
Olukdere, kuzeyde Kurudere, kuzeydoğuda Karadere ve doğuda İznik ilçesi güneyinde Kırandere'dir. Göl bundan başka 
dipteki karstik kaynaklar ve yağmur suları ile de beslenir.  

Havza içindeki ekonomik faaliyetlerin en önemlisi tarımdır. İznik gölünün güney sahili göl kotundan orman sınırına 
kadar zeytin bahçeleri ile kaplanmış durumdadır. Gölün güney batısında Bursa-İznik karayolundan, batısında ise Bursa-
Yalova karayolundan orman sınırlarına kadar zeytin bahçeleri devam etmektedir. Bu arazide zeytin bahçelerinin yanı sıra, 
çeltik ekim sahaları, meyve bahçeleri, bağlar ve sebze bahçeleri yer almaktadır.  

Bölge özellikle turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Sahip olduğu doğal yapı ve zenginlikler insanlarda hayranlık 
bırakmaktadır. Geçtiğimiz yıllara kadar birçok kuş türünün yaşadığı alanlar, birkaç yıldır bu özelliğini de yitirmeye 
başlamıştır. Çevre halkının gölden faydalanışı; su ürünleri, sulama suyu ve sanayi suyu temini şeklindedir.  

Göle kıyısı olan yerlerdeki sanayi tesislerinden, çevredeki yerleşim birimlerinden ve küçük zeytinyağı fabrikalarından 
göle arıtılmamış atıklar karışmaktadır.  

Ayrıca son zamanlarda gölde aşırı yosunlaşma ve toplu balık ölümlerinin görülmesi konuya verilmesi gereken önem ve 
aciliyeti ortaya koymaktadır. Buradan hareketle;  

1. İznik gölündeki kirliliğin günden güne arttığı gözle görülür hale gelmiştir. Bu kirlenmenin ana nedenlerinin ortaya 
konulması ve bu konularda en kısa zamanda olumlu sonuca gidebilecek çözüm yollarının geliştirilmesi gerekmektedir.  

2. İznik gölüne kıyısı bulunan yerleşim yerleri ve tarım alanları son derece zengin topraklara sahip yerlerdir. Bölgede 
tarım ve özellikle de zeytinciliğin son derece gelişmiş olduğu ortadadır. Tarım ve zeytincilikte ağırlıklı olarak kimyasal 
ilaçlama yapıldığı bilinmektedir. Doğanın korunması ve kaynakların yok edilmemesi adına bu bölgede gerek göle, gerekse 
çevreye zarar vermeyecek bir ilaçlama yöntemi bulunması konusunda araştırmalar yapılmalı ve bölgede yaşayanlar bu 
konuda eğitilerek bilinçli hale getirilmelidir.  

3. Son zamanlarda küresel ısınma ve bunun getirdiği olumsuzluklarla ilgili konular gündeme getirilirken, İznik gölünün 
içme suyu olarak da kullanılabileceği bilinmektedir. Ancak gerekli önlemler yerinde ve zamanında alındığı takdirde. Bu 
konuda geç kalınmaması için en kısa zamanda çalışmaların başlaması gerekmektedir.  

4. Gölde balıkçılık ve su ürünlerinin korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar başlatılmalı ve bu konularda gerekli 
önlemler alınmalıdır.  

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir; körfezinin kötü kokusu, kirliliği ve görüntüsü ile akıllarda yer etmiş iken, 1960'lı yıllarda yapımına başlanan ve 
40 yılı aşan sabır, emek ve 800 milyon dolara yakın kaynak harcanarak tamamlanabilen Büyük Kanal Projesi, kenti bu 
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çirkinlikten kurtarmaya başlamıştır. Projenin tamamlanması ile birlikte, kent içindeki evsel ve endüstriyel atıkların körfezi 
kirletmeleri durdurulmuştur.  

Ancak, Kütahya'dan doğup Uşak, Manisa ve İzmir'in bazı ilçe, belde ve köylerinden geçerek körfeze dökülen Gediz 
Nehri'nin, çevresindeki yerleşim birimleri ile sanayi bölgelerinin evsel ve endüstriyel atıkları, arıtılmadan Gediz'e ve oradan 
da körfeze boşaltılmaktadır. Zira bu bölgelerdeki yerleşim birimleri ile sanayi bölgelerindeki fabrika ve işletmelerin 
bazılarında arıtma tesisi olmaması olanların da denetimsizlik ve umursamazlık sonucu çalıştırılmaması nedeniyle yaratılan 
kirlilik, hem insanlar dahil her türlü canlıları tehdit etmekte ve hem de körfezi aşırı şekilde kirletmektedir.  

Böyle giderse, körfezi kurtarmak ve İzmir'in makus talihini yenmek için harcanan emekler ve paralar boşa gidecek, insan 
sağlığı daha ağır tehlikenin içine girecektir. Ayrıca, EXPO 2015 için hazırlanan ve bir dünya kenti olmaya aday olan İzmir'e 
ne Gediz'in ve ne de körfezin bugünkü hali ve görüntüsü hiç yakışmamaktadır.  

Gerek çevre ve insan sağlığı ve gerekse İzmir Körfezi'nin temizliği için, Gediz Nehri'nin doğduğu yerden, denize 
döküldüğü yere kadar ıslah edilmesi ve evsel ve endüstriyel atıkların, arıtılmadan nehre boşaltılması önlenmelidir.  

Gediz Nehri'nin bu haliyle yarattığı sorunlar, yalnızca bölgenin değil, ülkenin sorunudur ve geciktirilmeksizin 
giderilmesi gerekir. Yerel bazda, ilgili Valiler ve Belediye Başkanları, yıllardan beri süren bazı çalışmalar yapmakta iseler de, 
sorun yerel yönetimleri aşan boyuttadır. 

Konu ile ilgili, 11.12.2003 tarihinde verdiğim Araştırma Önergesi, TBMM'de 22. Dönem boyunca ele alınamamış ancak 
Gediz'in insan ve çevre sağlığı için yarattığı tehdit ve tehlike artarak devam etmiştir.  

Sunulan nedenlerle Gediz Nehri'nin kolları dahil, doğduğu yerden denize döküldüğü yere kadar, yarattığı kirliliğin 
nedenleri ile bu kirliliğin oluşmasında ihmalin olup olmadığı ve Gediz'in bu haliyle insan ve çevre sağlığı ve körfez 
temizliğine olan olumsuz etkilerinin ve bu sorunların giderilmesi için alınması gereken önlemlerin tespiti için, Anayasanın 
98. ve İçtüzüğün 104. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.  

1- Ahmet Ersin  İzmir  

2- Ensar Öğüt   Ardahan  

3- Şevket Köse  Adıyaman  

4- Tayfur Süner  Antalya  

5- İsa Gök   Mersin  

6- Abdulaziz Yazar  Hatay  

7- Yaşar Tüzün  Bilecik  

8- Tekin Bingöl  Ankara  

9- Kemal Demirel  Bursa  

10- Halil Ünlütepe  Afyonkarahisar  

11- Bülent Baratalı  İzmir  

12- Ramazan Kerim Özkan  Burdur  

13- Mevlüt Coşkuner  Isparta  

14- Erol Tınastepe  Erzincan  

15- Ali Rıza Öztürk  Mersin  

16- Mehmet Şevki Kulkuloğlu  Kayseri  

17 - Çetin Soysal  İstanbul  

18- Fuat Çay   Hatay  

19- Hulusi Güvel  Adana  

20- Ali Arslan   Muğla  

21- Bilgin Paçarız  Edirne  

22- Ali İhsan Köktürk  Zonguldak  

23- Ali Koçal   Zonguldak  .  

24- Nevin Gaye Erbatur  Adana  

25- Vahap Seçer  Mersin  

26- Durdu Özbolat  Kahramanmaraş  
27- Nesrin Baytok  Ankara  

28- Fehmi Murat Sönmez  Eskişehir  
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29- Gürol Ergin  Muğla  

30- Fevzi Topuz  Muğla  

31- Ali Oksal   Mersin  

32- Necla Arat  İstanbul  

33-Abdurrezzak Erten  İzmir  

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Uluabat Gölü'nün karşı karşıya kaldığı kirlenmenin gündeme taşınarak; göldeki doğal hayatın sürdürülebilir hale 
getirilmesi, sahip olunan doğal kaynakların korunması ve Uluabat gölündeki kuş türlerinin devamlılığı ve korunmasının 
sağlanması yönünün de öne çıkarılarak, bölge halkının, sulama ve geçim kaynakları arasında bulunan su ürünlerine yeniden 
kavuşabilmesi ve Uluabat Gölü'nün, yeniden hayata döndürülmesi içini gerekli araştırmaların yapılarak, çözüm önerilerinin 
belirlenmesi ve uygulanması konularında Yüce meclisimizin ve halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla, Anayasanın 98’inci, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz 
ederiz.  

1- Kemal Demirel  Bursa  
2- Tekin Bingöl  Ankara  
3- Erol Tınastepe  Erzincan  
4- Mehmet Şevki Kulkuloğlu  Kayseri  
5- Fuat Çay   Hatay  
6- Ali Arslan   Muğla  
7- Bilgin Paçarız  Edirne  
8- Şevket Köse  Adıyaman  
9- Ali İhsan Köktürk  Zonguldak  
10- Ali Koçal   Zonguldak  
11 - Nevin Gaye Erbatur  Adana  
12- Vahap Seçer  Mersin  
13- Durdu Özbolat  Kahramanmaraş  
14- Nesrin Baytok  Ankara  
15- Fehmi Murat Sönmez  Eskişehir  
16- Ahmet Ersin  İzmir  
17- Fevzi Topuz  Muğla  
18- Gürol Ergin  Muğla  
19- Onur Öymen  Bursa  
20- Hulusi Güvel  Adana  
21- Ensar Öğüt  Ardahan  
22- Ramazan Kerim Özkan  Burdur  
23- Mevlüt Coşkuner  Isparta  
24- Mehmet Ali Özpolat  İstanbul  
25- Ali Oksal   Mersin  
26- Abdurrezzak Erten  İzmir  
27- Mehmet Ali Susam  İzmir  
28- Rasim Çakır  Edirne 

GEREKÇE 

Uluabat Gölü, 15.04.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Ramsar (Özellikle Su Kuşları Yaşama 
Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması) Sözleşmesi Listesine dahil ettirilmiş ve RAMSAR 
ALANI olarak ilan edilmiştir.  
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Dolayısıyla, alanın doğal yapısı ile ekolojik karakterinin korunması uluslararası düzeyde taahhüt edilmiştir. Ancak şu 
anda halen; Mustafakemalpaşa çayı, Güney Marmara ve Kuzey Ege'nin büyük bir bölümünü drene etmesinden dolayı göle 
yüklü miktarda evsel ve endüstriyel atık taşımaktadır.  

Çevredeki tarım alanlarından dönen sular da göle girmektedir. Bu kirlilik gölü ötrafikasyon tehlikesi ile karşı karşıya 
bırakmaktadır. Artan kirlilik yüzünden gölün ilerleyen zamanla birlikte özelliklerini kaybedeceği ve çevreye zarar vermeye 
başlayacağı düşünülmektedir.  

Uluabat gölü, küresel ölçekte nesli tehlike altındaki küçük karabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru ve su samuruna da ev 
sahipliği yapıyor, Türkiye'nin en geniş Nilüfer yatakları bu gölde bulunuyor.  

Sucul bitkiler açısından Türkiye'deki en önemli göllerden biri olan Uluabat'ta, ticari öneme sahip turna ve sazan başta 
olmak üzere 21 değişik balık türü ve kerevit (tatlı su ıstakozu) bulunuyor. Göl çevresi ve havzasında birçok tarihi ve 
arkeolojik alan yer alıyor.  

Birçok açıdan büyük bir öneme sahip olan gölün her geçen gün kirlenmesi ve karşı karşıya olduğu sorunlar en kısa 
sürede ele alınmalıdır. Bu bağlamda;  

1. Bursa Uluabat gölünün mevcut durumunun belirlenmesi,  

2. Uluabat gölündeki kirlilik sebeplerine yönelik olarak ne gibi çalışmalar başlatılabileceğinin ortaya konulması,  

3. Uluabat’ın hak ettiği şekilde dikkatle ve geleceği göz önünde tutularak incelenmesi ve durumunun değerlendirilmesi 
yönünde önceden planlanan çalışmalarda hangi aşamaya gelindiği,  

4. Bölgenin gelir kaynakları olan su ürünleri ve turizm için yapılacak çalışmaları eş güdüm içinde yapılması gerektiği ve 
hizmetlerin birbirini öldürecek faaliyetleri ve düzenlemeleri içermemesi gerektiği yönünde acilen neler yapılması 
gerektiğinin saptanması,  

5. Uluabat Gölü'nün doğal ve ekolojik yapısını tahrip edecek düzenlemelerden kaçınılması için alınacak tedbirlerin 
ortaya konulması,  

6. Susuzlukla karşı karşıya kalındığı göz önünde bulundurularak, su havzasının korunması için alınacak önlemlerin 
hızlandırılması yönünde acilen yapılacakların saptanması, 

Ayrıca bunlar dışında ülkemizin doğal ve ekolojik yapısının korunması ve gelecek nesillerimize aktarılarak doğal 
mirasımıza gösterilmesi gereken özenin ortaya konulması adına Uluabat Gölü ile ilgili çalışmaların başlatılması 
gerekmektedir.  
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Konya Ovası Projesine göre Bağbaşı mevkiinde Göksu ırmağı üzerine yapılacak barajdan Mavi tünel ile Göksu 
Irmağından yılda 417 milyon metreküp suyun Konya Ovasına akıtılması planlanmıştır. Konya Ovası sulanacak, Silifke Ovası 
kurutulacaktır. Projenin faturasını özellikle Silifke halkı ödeyecektir. Göksu Irmağı, Silifke' de delta oluşturarak Akdenize 
dökülür. Göksu Irmağı, Silifke    Ovasına can vermektedir. Göksu Irmağının debisi 118 m3/sn ile 30 m3/sn arasında 
değişmektedir. Yılda 3 milyar metreküp su taşmaktadır. Göksu Deltası, taşınan tortular tarafından oluşturulmuş olup süreç 
sürmektedir.  

Göksu Deltası Sulak Alanı, temel olarak Göksu Irmağının getirdiği sular ve bu suların taşıdığı yılda 6.85 milyon 
sediment ile beslenmektedir Göksu Deltası; ekolojik olarak eutropic (bol gıdalı) bir sulak alandır. Göksu Deltası; toprak, su, 
bitki ve hayvan türleri ile besinler gibi fiziksel, kimyasal, biyolojik elemanlardan oluşan sulak alanlar, bölge ülke 
ekonomisine olduğu kadar yaban hayatı için de büyük önem taşırlar. Akdeniz bölgesinde doğal yapısını koruyabilmiş ender 
alanlardan biri olan Göksu Deltası; uygun iklim koşulları yanında farklı habitatları barındırması nedeniyle çok sayıdaki su 
kuşuna üreme, beslenme, kışlama ve konaklama olanağı sağlamaktadır. Özellikle kış aylarında İç Anadolu bölgesinde sulak 
alanların donması sonucu pek çok su kuşu kışı geçirmek için deltaya gelmektedir. Sayıları gittikçe azalan Saz horozu, 
Deltanın simgesidir. 332 kuş türü tespit edilmiştir. Deltalar, balıkların yumurta döktüğü, yavru balıkların beslendiği ve 
korunduğu alanlardır. Deltadaki göller balıklar için üreme ve barınma alanıdır. Göksu deltası sulak alan ekosistemi, Akdeniz 
ile deltanın iç kesimlerinde yer alan tarım alanları arasında bir tampon oluşturmakta ve denizden tuzlu su girişini 
engelleyerek bölgenin su dengesini düzenlemektedir. Bölgede çok sayıda hayvan vardır. 34 sürüngen ve anfimi türü tespit 
edilmiştir. Deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları, Deltadaki kumsallardır. Nesli tükenmekte olan Nil kaplumbağası 
yaşamaktadır. Hayati öneme haiz olduğu içindir ki Özel Çevre Koruma alanı içine alınmıştır. Göksu Deltası, 17 Mayıs 
1994’te yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunmasına ilişkin RAMSAR Sözleşmesi ile korunmaktadır. Mavi tünel 
gerçekleştiğinde ilk acı sonuçlarını Silifke ovasında doğuracaktır. İlk etapta Göksu'nun taşıdığı suyun % 25’i Konya Ovasına 
akacak gibi gözükse de proje ile saniyede 36 metreküp suyun akıtılması düşünüldüğünde yaz aylarında Göksu Nehri; Göksu 
deresi haline gelecektir.  
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Mavi Tünel projesinin faaliyete geçmesi sonunda, Silifke'nin yeraltı su kaynakları kuruyacak, koskoca Silifke Ovasının 
ekolojik dengesi bozulacaktır. Silifke Ovası tuzlanacaktır. Tarım ölecektir. Zaten son yıllarda gerek Gezende Barajı ve 
gerekse yağışların azlığı nedeni ile Silifke Ovasındaki yeraltı su seviyesi düşmüş, Silifke Ovasını ciddi bir tuzlanma tehlikesi 
ile karşı karşıya bırakmıştır. Sadece Konya Ovası düşünülmüş, Silifke Ovaları düşünülmemiştir. ÇED raporu sürecinde 
Silifke halkının görüşleri alınmamıştır. Nehrin suyunun azalması ve yaz aylarında tamamen kuruması halinde Silifke 
Ovasının tuzlanacak, topraklar çoraklaşacaktır. Tarım ve kıyı balıkçılığı bitecektir.  

RAMSAR Sözleşmesine göre Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ülkemiz sınırları içindeki sözleşme kapsamına giren sulak 
alanların (Göksu Deltası bu tip alandır) kaybedilmeleri halinde bir daha geri gelmeyeceklerine inanarak kayıpları engellemeyi 
taraf olarak kabul etmiştir. Açıklanan nedenlerle Mavi Tünel Projesinin Silifke'de yaşamı, tarımı, ve ekonomisini tamamen 
yok etme projesine dönüşmemesi için bu projenin Silifke Ovasına vereceği zararların ve bu zararlara karşı alınması gerekli 
önlemlerin objektif olarak araştırılıp saptanması ve önlemlerin derhal uygulamaya konulması için Anayasamızın 98., 
İçtüzüğümüzün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla 
araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.  

1- Ali Rıza Öztürk  Mersin  

2- Tekin Bingöl  Ankara  

3- Kemal Demirel  Bursa  

4- Erol Tınaztepe  Erzincan  

5- Fuat Çay   Hatay  

6- Turgut Dibek  Kırklareli  

7- Ali Arslan   Muğla  

8- Bilgin Paçarız  Edirne  

9- Ali İhsan Köktürk  Zonguldak  

10- Ali Koçal   Zonguldak  

11- Nevin Gaye Erbatur  Adana  

12- Vahap Seçer  Mersin  

13- Durdu Özbolat  Kahramanmaraş  

14- Fehmi Murat Sönmez  Eskişehir  

15- Gürol Ergin  Muğla  

16- Fevzi Topuz  Muğla  

17- Ali Oksal   Mersin  

18- Necla Arat  İstanbul  

19- Ensar Öğüt  Ardahan  

20- Mehmet Ali Özpolat  İstanbul  

21- Abdurrezzak Erten  İzmir  

22- Mehmet Ali Susam  İzmir  

23- Şevket Köse  Adıyaman  

24- Hulusi Güvel  Adana  

25- Mevlüt Coşkuner  Isparta 
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1 KOMİSYONUN İŞLEYİŞİ 

1.1 Araştırma Önergelerinin Özeti ve Konusu 
23 üncü Dönemde Meclis Araştırması Komisyonumuzun kurulmasına dayanak teşkil 

eden, Kırklareli Milletvekili Tansel BARIŞ ve 29 Milletvekilinin, Trakya'daki su 

kaynaklarının korunması ve su kıtlığına karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla  (10/1), Antalya Milletvekili Tayfur SÜNER ve 21 Milletvekilinin, küresel 

ısınmanın ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla (10/4), Ardahan Milletvekili Ensar ÖĞÜT ve 21 Milletvekilinin, Çıldır Gölünde 

meydana gelen kirliliğin sebepleri ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla (10/5), Mersin Milletvekili Mehmet ŞANDIR ve 22 Milletvekilinin, su 

kaynaklarının kullanımı ve korunması ile Ankara'da yaşanan su sorununun araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  (10/7), Konya Milletvekili Özkan 

ÖKSÜZ ve 21 Milletvekilinin, Beyşehir Gölünün su seviyesi ve ekolojik dengesiyle ilgili 

sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/9), Uşak 

Milletvekili Nuri USLU ve 20 Milletvekilinin, küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunlarının 

araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  (10/10),  Kırklareli 

Milletvekili Ahmet Gökhan SARIÇAM ve 20 Milletvekilinin, küresel ısınma ve küresel 

ısınmanın neden olduğu su sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla  (10/11), İzmir Milletvekili Oktay VURAL ve 19 Milletvekilinin, İzmir İli başta 

olmak üzere Ege Bölgesinde su kaynakları yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  (10/13), Bursa Milletvekili Kemal 

DEMİREL ve 33 Milletvekilinin, İznik Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla  (10/14), İzmir Milletvekili Ahmet ERSİN ve 32 

Milletvekilinin, Gediz Nehrindeki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla  (10/15), Bursa Milletvekili Kemal DEMİREL ve 27 Milletvekilinin, 

Uluabat Gölündeki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 

amacıyla (10/16), Mersin Milletvekili Ali Rıza ÖZTÜRK ve 24 Milletvekilinin, Mavi Tünel 

Projesi'nin Silifke ovası ve Göksu Deltasına muhtemel etkilerinin araştırılarak alınması 

gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla (10/17) Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını 

isteyen önergelerinin gerekçelerinde özetle; 
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-Dünya’da ve ülkemizde su kaynaklarının yetersizliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak 

bazı bölgelerde kasırga, fırtına, sel ve taşkınlar, uzun süreli, şiddetli kuraklık ve çölleşme 

yaşanacağı,  

-Türkiye’nin küresel ısınma, sanayi kirliliği, bilinçsiz su kullanımı sonucu çok yakın 

bir tarihte ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalacağı, 

-Türkiye gibi kurak ve yarı kurak iklim kuşağında bulunan ülkelerde en büyük 

sorunun kuraklık olacağı,  

  -Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle ülkemizde bazı göllerin su seviyelerinde 

azalma tespit edildiği ve bunların kurumaya başladığı, bazı göllerimizde ise kirlilik oranının 

çok büyük boyutlara ulaştığı, 

- Ekolojik dengenin bozulduğu, yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının kuraklık nedeniyle 

yeterince beslenemediği ve yetersiz kaldığı, 

 -Halkın su kullanımı konusunda bilinçli davranmadığı ve bazı illerde susuzluk ve 

elektrik kesintisi korkusu yaşandığı, büyükşehir belediyelerinin bazı tasarruf önlemleri 

almaya çalıştığı fakat alınan önlemlerin yetersiz kaldığı, 

-Tarım sektöründe ise ürün çeşitliliğinde ve üretimde önemli oranlarda azalma tespit 

edildiği ve sorunların gündeme geldiği, 

-Bu nedenlerle, küresel ısınmanın etkilerinin ve su kaynaklarımızın potansiyelinin 

tespit edilmesi, önümüzdeki dönemde, zaten kıt olan su kaynaklarımızın korunması, bilinçli 

kullanılması ve ileride karşılaşılması muhtemel su kıtlığına karşı önlemlerin alınması 

gerektiği ifade edilmiştir. 

1.2 Komisyonun Kuruluşu 
Araştırmaya konu bu on iki ayrı önerge, konularının benzer olması nedeniyle 

birleştirilerek, Genel Kurulun 23.10.2007 tarihli 10 uncu birleşiminde görüşülmüş ve 

“Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi” konulu bir Meclis 

Araştırması Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştır. 

Komisyonun kuruluşuna ilişkin 23.10.2007 tarihli 904 sayılı Kararda; araştırmayı 

yapacak Komisyonun 16 üyeden oluşması, çalışma süresinin, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 

Katip Üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışma 
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yapması hususlarına yer verilmiştir. Komisyonun kuruluş kararı 27.10.2007 tarih ve 26683 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu kararı takiben Genel Kurulun 13.11.2007 tarihli 19 uncu Birleşiminde Komisyon 

üye seçimi yapılmış, yapılan seçim sonucunda aşağıdaki milletvekilleri Komisyon üyesi 

olarak seçilmişlerdir: 

Adı Soyadı         Seçim Çevresi 

AK Parti (10) 
Ali Rıza ALABOYUN       Aksaray 

Ertekin ÇOLAK        Artvin 

Tahir ÖZTÜRK        Elazığ 

Mustafa ÖZTÜRK        Hatay 

Ahmet Gökhan SARIÇAM       Kırklareli 

Özkan ÖKSÜZ        Konya 

Recep YILDIRIM        Sakarya 

Birnur ŞAHİNOĞLU        Samsun 

A. Müfit YETKİN        Şanlıurfa 

Nuri USLU         Uşak 

CHP (3) 
Tayfur SÜNER        Antalya 

Rasim ÇAKIR        Edirne 

Fehmi Murat SÖNMEZ       Eskişehir 

MHP (2) 
Cumali DURMUŞ        Kocaeli 

Kemalettin NALCI        Tekirdağ 

DTP (1) 
Pervin BULDAN        Iğdır 

Komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla Antalya Milletvekili Sayın Tayfur SÜNER  

Başkanlığında,  13.11.2007 tarihinde, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip Üye seçimini 

yapmak üzere 12 üyenin katılımı ile toplanmış ve yapılan seçim sonucunda; Başkanlığa Hatay 

Milletvekili Sayın Mustafa ÖZTÜRK, Başkanvekilliğine Konya Milletvekili Sayın Özkan 

ÖKSÜZ, Sözcülüğe Kırklareli Milletvekili Sayın Ahmet Gökhan SARIÇAM ve Katip 

Üyeliğe Samsun Milletvekili Sayın Birnur ŞAHİNOĞLU seçilmişlerdir. Bu seçime ilişkin 

905 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı 20.11.2007 tarih ve 26706 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır.    



   4
 

1.3 Komisyonun Görev, Yetki ve Süresi 
13.11.2007 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz; Anayasanın 98 inci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ile diğer hükümleri 

çerçevesinde görev yapmıştır.  

TBMM İçtüzüğü’nün 105 inci maddesi gereği, 3 aylık süre içerisinde çalışmalarını 

tamamlayamayan Komisyonumuz, 1 aylık ek süre kullanmıştır. 4 aylık çalışma süresi 

içerisinde 13 toplantı yapan Komisyonumuz; konu hakkında bilgi edinmek üzere 

akademisyenler, ilgili kamu ve özel kuruluşlardan yetkililer ile sivil toplum kuruluşlarından 

temsilciler davet ederek görüşlerini almış; raporun yazım aşamasında yararlanılmak üzere 

ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, enstitüler ve üniversitelerin ilgili 

bölümlerinden bilgi ve belgeler temin etmiştir. Bu kapsamda Komisyon tarafından 209 adet 

yazışma yapılmış, 125 adet evrak Komisyona gelmiştir.  

1.4 Komisyonun Çalışmaları 
Genel Kurul Kararı gereğince; Başkanlık Divanı seçiminin yapıldığı tarihten itibaren 

çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, 13.11.2007 tarihli ilk toplantısında çalışma 

programını belirlemiş ve bu amaçla; 

 Komisyon görüşmelerinde tam tutanak tutulmasına, 

 Komisyon çalışmalarını kamuoyuna duyurabilmek, ilgililerle iletişimi ve bilgi akışını 

sağlamak için web sitesi kurulmasına,  

Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarından 

uzman görevlendirilmesine, konuyla ilgili gerekli yazışmaların yapılması, davet edilecek kişi 

ve kurumların tespiti hususlarında Komisyon Başkanlığının yetkili kılınmasına, 

Komisyon üye ve uzmanlarının gerektiğinde Ankara dışında da araştırma ve inceleme 

yapmalarına, 

karar vermiştir.  

Komisyonun talebiyle, çalışmalara ve rapor yazımına teknik katkıda bulunmak üzere; 

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Çevre Mühendisi 

Sebahattin DÖKMECİ, Ar-Ge Dairesi Başkanlığından Ziraat Mühendisi Nilgün TEMERİT, 

Orman Genel Müdürlüğünden Orman Yüksek Mühendisi Mustafa ÇİFTÇİ ve Orman Yüksek 

Mühendisi Emine ATAŞ, DSİ Genel Müdürlüğünden Etüt ve Plan Daire Başkan Yardımcısı 

M. Sait TAHMİŞCİOĞLU ve Meteoroloji Mühendisi Deniz ÖZDEMİR, Devlet Meteoroloji 
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İşleri Genel Müdürlüğünden Mühendis Gönül KILIÇ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığından 

Kimya Mühendisi Dr. Ali Rıza KARAGÖZ; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Toplulaştırma ve Dağıtım Daire Başkanı Dr. Gürsel KÜSEK 

ve Tarımsal Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Sema POLAT, Sağlık 

Bakanlığından Halk Sağlığı Uzmanı Bilge SURLU,  Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel 

Müdürlüğü ÇED Şubesi Müdür Yardımcısı Mine AYDIN, DPT Müsteşarlığından Planlama 

Uzmanı Tolga YAKAR ve Planlama Uzmanı Sıtkı Ersin ESEN, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığından Çevre/Maden Yüksek Mühendisi A.Yasemin ÖRÜCÜ kurumlarınca 

görevlendirilmişlerdir. Ayrıca TBMM Yasama Uzman Yardımcıları Harun KAYNAK ve 

Kamil ATLAY komisyon uzmanı olarak görev almışlardır.  

1.4.1 Komisyon Toplantıları 

Komisyon tarafından yapılan toplantılar, bu toplantılara Komisyonu bilgilendirmek 

üzere katılan kurum, kuruluş ve şahıslar aşağıdaki listede gösterilmiştir: 

1. TOPLANTI  Saat:17:00  1-Başkanlık Divanı Seçimi  
(13.11.2007)   2-Komisyon Çalışma Programının Belirlenmesi 
2. TOPLANTI Saat:15:00 1- Toplantılara katılmak üzere Ankara dışından 

gelenlere harcırah ödenmesi kararı alındı 
(21.11.2007)   
3. TOPLANTI Saat: 10:00 1-Dr. Mustafa ŞAHİN 
(28.11.2007) Çevre ve Orman Bakanlığı  Hava Yönetimi Daire Başkanı 
    2- Mahmut KAYHAN 
    Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müd. Gen. Müd. Yrd. 
   3- İsmail BELEN 
   Orman Genel Müdürlüğü Gen. Müd. Yrd. 
   4- Ahmet ŞENYAZ 
   Çevre ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Daire Bşk. 
 Saat:14.00 1-Haydar KOÇAKER 
 DSİ Genel Müdürlüğü. Genel Müdür 
4. TOPLANTI Saat: 10:00 1- Dr. Ramazan KADAK 
(29.11.2007) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
    2- Dr. Müslüm BEYAZGÜL          
    Tarımsal Araşt. Gen. Müd. Yrd. 
   3- Dr. Metin TÜRKER 
   Tarım Reformu Genel Müd. Destekleme Daire Başk. 
   4- Hasan DURSUN 
    (TÜGEM)-Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başk.
    5- Doç. Dr. İlkay DELLAL 
    Tarımsal Ekonomi Araştırma Ens. Müdürü 
  6-Dr. Gürsel KÜSEK 
  TÜGEM/Uzaktan Alg.Tarım Ara.Bilg. Mer. Şb. Müd. 
 Saat: 14.00 1- Budak DİLLİ 
 Enerji ve Tabii Kay. Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü 
  2-Hayati ÇETİN 
  Enerji İşleri Daire Başkanı 
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5. TOPLANTI  Saat: 11:15 1- İhsan AKBIYIK 
(05.12.2007) Ulaştırma Bakanlığı  Karayolları Genel Müdür Yardımcısı 
   2- Kürşat KOÇ 
    Etüt ve Proje Dairesi başkanı 
    3- Mine AYDIN 
    ÇED Şubesi Müdür Yardımcısı 
   4- Dr. A. Nüket BENZER 
   DLH Genel Müdürlüğü ÇED Şb. Md. 
   5- Cevat AYDIN 
   TCDD APK Çevre Mühendisi 
  6-Bekir KÖK 
  TCDD APK Teknisyen 
 Saat:14.00 1-Abdullah ALTINSOY 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Gen. Md. Yrd. 
  2-Niyazi ÖZGÜR 
  Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Gen. Md. Yrd. 
  3-Sema ÜNAL 
  AB Koordinasyon Genel Müdürlüğü Şb. Md. 
  4-Mehmet MADENCAN 
  Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müd. Şb. Md. 
  5-H. Ali ÖZEN 
  Sanayi Genel Müdürlüğü Şube Müdür V. 
  6-Dilek Ulaş GÜNGÖR 
  Küçük San. ve San. Böl. ve Sit. Gen. Müd. Mühendis 
 Saat: 15.00 1-Yrd. Doç. Dr. Hasan IRMAK 
 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Gen. Md. Yrd. 
  2-Dr. H. Hüseyin ULUDAĞ 
  Çevre Sağlığı Daire Başkanı 
 Saat: 16.00 1-Niyazi İLTER 
 Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Fiziki Altyapı Daire Başkanı 
  2-Hülya TOKGÖZ 
  Alt Yapı ve Hizmetler Dairesi Başkanı 
  3-Mehmet TARAÇIOĞLU 
  Tarım Daire Başkanı 
  4-Hasan ÇOBAN 
  Uzman 
  5-Arzu ÖZBAY 
  Planlama Uzmanı (Çevre Sektörü) 
  6-Tolga YAKAR 
  Planlama Uzmanı (Enerji Sektörü) 
  7-Davut YILMAZ 
  Uzman 
  8-İzzet ARI 
  Planlama Uzman Yrd. (Çevre Sektörü) 
6. TOPLANTI  Saat: 14.15 1- Şahap MELEK 
(06.12.2007) İller Bankası Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkan Yrd. 
    2- Gülsevim KÜÇÜKKÖSELER 
   Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkan Yrd. 
  3- Sevtap ÇAĞLAR  
  Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı Şb. Md. 
  4-Nalân KIZILDAĞ 
   Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı Şb. Md. 
7. TOPLANTI Saat: 14:15 1- Ömer ÖZDEMİR 
(07.12.2007)  DSİ Genel Müdürlüğü DSİ İçme Suları Daire Baş. 
  2- Salim FAKIOĞLU 
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   DSİ Etüt Plan Daire Başkan Yrd. 
   3- Mehmet Ali HAYTA 
    DSİ Hukuk Müşaviri 
 Saat: 15.00 1-Mustafa SARIGÜL 
 Ankara Büyükşehir Belediye Bşk. ASKİ Genel Müd. Yrd. 
  2-Nurullah Said YEKEN 
  ASKİ Gen. Md. Danışmanı 
  3-Dr. Ayşe MOLLAMAHMUTOĞLU 
  ASKİ Gen. Md. Danışmanı 
  4-Dr. Ercan ZENGİN 
  ASKİ Jeofizik Mühendisi 
 Saat: 16.00 1-Hasan BÖLÜCEK 
 Antalya Büyükşehir Belediye Bşk. ASAT Genel Müdürlüğü Gen. Md. Yrd. 
 Saat: 17.00 1-Ahmet H. ALPASLAN 
 İzmir Büyükşehir Belediye Bşk. İZSU Genel Müdürlüğü Gen. Md. Yrd. 
  2-Suzan GÖK 
  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
  3-Güven AĞAR  
  Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı 
  4-Adnan ADIGÜZEL 
  Etüd Plan Dairesi Başkanı 
8. TOPLANTI  Saat: 11:15 1- Nazım ÖZER 
(11.12.2007)  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araş. Uyg. Gen. Md. Yük. Şehir Plan. 
    2- Pınar ZORAL 
    Teknik Araş. Uyg. Gen. Md. Yük. Şehir Plan. 
   3- Sibel ŞATANA 
    Teknik Araş. Uyg. Gen. Md. Yük. Şehir Plan. 
  4-Recep VADİ 
  Teknik Araş. Uyg. Gen. Md. Harita Müh. 
  5-Gizem BAŞKAN 
  Teknik Araş. Uyg. Gen. Md. Mimar 
  6-Murat BAYRAM 
  Yapı İşleri Gen. Md. Makine Mühendisi 
  7-Atalay ÖZGÜR 
  Yapı İşleri Gen. Md. Mimar 
 Saat: 14.15 1-Doç. Dr. Murat TÜRKEŞ  
  Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 
 Saat: 15.45 1-Prof. Dr. Gülserap Nilgün KAZANCI 
  Hacettepe Üniversitesi 
 Saat: 16.30 1-Prof. Dr. Cem SURUÇBAY   
  İstanbul Teknik Üniversitesi 
9. TOPLANTI  Saat: 11:15 1- Adnan İĞNEBEKÇİLİ  
(12.12.2007)  Türkiye Çimento  Birlik Başkanı 
   Müstahsilleri Birliği 2- Oğuz TEZMEN 
    Genel Koordinatör 
  3-Canan DERİNÖZ  
  Kalite ve Çevre Kurulu  Çevre Bölümü Sorumlusu 
  Saat:14:15 1- Prof. Dr. Haluk GERÇEK 
    İstanbul Teknik Üniversitesi 
 Saat:15.00 1-Prof. Dr. Mehmet KARACA      
  İstanbul Teknik Üniversitesi 
 Saat:15.45  1-Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU 
  Selçuk Üniversitesi 
 Saat:16.30 1-Prof. Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU    
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  Dokuz Eylül Üniversitesi 
10. TOPLANTI  Saat: 11:15 1- Katalin ZAİM 
(13.12.2007)   UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 
   Saat:12.00 1-Ahmet ENİŞ 
   Türkiye Mühendis ve  Mimar  Makine Mühendisleri Odası 
 Odaları Birliği 2-Şuayip YALMAN  
  Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreter Yard. 
  3-Mustafa DİREN 
  Meteoroloji Mühendisleri Odası 
  4-Erhan ANGI 
  Meteoroloji Mühendisleri Odası 
 Saat:15.00 1- Dr. Veysel YAYAN 
 Türkiye Demir-Çelik Genel Sekreter 
 Üreticileri Derneği 2-Aygül Özmen ÖZSU 
  3-Serpil ÇİMEN  
 Saat:16.00 1-Prof. Dr. Ercan TEZEL 
 Otomotiv Sanayii Derneği Otomotiv Sanayii Derneği Genel Sekreteri 
  2-Orhan Behiç ALANKUŞ 
  Platform A.Ş. Genel Müdürü 
 Saat: 16.30 1-Doç. Dr. Kadir ALP 
  İstanbul Teknik Üniversitesi 
 Saat: 17.00 1-Mustafa YILDIZ               
 Mahalli İdareler Genel Müd. APK Şube Müdürü 
11. TOPLANTI  Saat:10:00 1-Doç. Dr. Meriç ALBAY 
(26.12.2007)  İstanbul Üniversitesi 
   Saat: 11.00 1-Nursel BERBEROĞLU 
   Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Su Çevre İş. Gen. Md. Yrd. Çevre Daire Baş.
   Saat: 14.00 1-Dr. Ümit ŞAHİN 
   Halk Sağlığı Uzmanı 
   Saat: 15.00 1-Dr. Uygar ÖZESMİ 
   TEMA Genel Müdür 
12. TOPLANTI  Saat: 10:00 1- Okay ÇAKIROĞLU 
(27.12.2007) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kurum Başkanı 
    2- Nilgün GERÇEKER 
    Mühendis 
 Saat: 11.00 1-Tevfik GÖKSU 
 İstanbul Büyükşehir Belediye Bşk. Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı 
  2-İbrahim DEMİR 
  Çevre Koruma Daire Başkanı 
 Saat: 14.00 1-Sibel SEZER 
 REC Direktör 
 (Bölgesel Çevre Merkezi) 2-Yunus ARIKAN 
  İklim Değişikliği Proje Yöneticisi 
 Saat:15.00 1-Prof. Dr. Savaş AYBERK 
  Kocaeli Üniversitesi 
13. TOPLANTI  Saat: 15:00 1- Buket Bahar DIVRAK 
(07.02.2008) WWF (World Wildlife Fund) WWF Su Kaynakları Program Müdürü 
  (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)  2- Sedat KALEM   
    WWF Orman Programı Müdürü 
 Saat: 16.00 1-Dr. Merih KERESTECİOĞLU 
 COWI SNS Müş.ve Müh.Ltd.Şti Genel Müdür 
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1.4.2 Komisyonun Ankara Dışında Yaptığı Çalışmalar 
Komisyonumuz 26.12.2007 tarihli toplantısında, Konya-Uşak-Kütahya; Edirne-

Tekirdağ-Sakarya; Hatay-Şanlıurfa illerinde araştırma ve incelemelerde bulunma kararı 

almıştır. 

Komisyon, bu karar doğrultusunda 15-18 Ocak 2008 tarihleri arasında Konya-Uşak-

Kütahya, 28-31 Ocak 2008 tarihleri arasında Edirne-Tekirdağ-Sakarya, 28-29 Şubat, 1-2 Mart 

2008 tarihleri arasında ise Hatay-Şanlıurfa il ve ilçelerine gitmiş; bu bölgelerde geniş katılımlı 

toplantılar düzenlemiş, küresel ısınmanın etkilerinin görüldüğü ve su kaynaklarında 

sıkıntıların yaşandığı alanlarda incelemelerde bulunmuş, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve 

kişileri bizzat ilk ağızdan dinleme fırsatı bulmuştur. Bu çalışmalar sırasında komisyon üyeleri, 

yerel yöneticiler ve halk ile bir araya gelmiş, düzenlenen toplantılarda ve inceleme yapılan 

yerlerde yöre halkı ve yöneticileri konuyla ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini Komisyon 

üyelerine aktarmışlardır.   
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2 GİRİŞ 
Binlerce yıldır tüm canlıların yaşaması için gerekli olan su, hava ve besini belli bir 

denge içerisinde sağlayan Dünya; 450 milyon yıldan beri bitkilere, 400 milyon yıldan beri 

omurgalı canlılara ve 10 bin yıldan beri de insanlara yaşam kaynağı olmaktadır. Binlerce 

yıldır canlı yaşamını etkileyen fiziksel ve kimyasal etkileşimleri dengeli bir şekilde devam 

ettiren Yerküre, sanayi devrimiyle birlikte insan faaliyetleriyle tahribata maruz kalmıştır.  

Canlı yaşamının temel bileşenleri olan hava, toprak ve su kirlenmiş; ozon tabakası 

incelmiş; iklimlerde değişimler gözlenmeye başlamıştır. İklim değişikliği; hava, toprak ve su 

kirliliğinden çok farklı bir yapıda gerçekleşmektedir. Ozon tabakasının incelmesinde olduğu 

gibi bu sorunun oluşmasında tüm insanlığın katkısı olmuştur ve en önemlisi bu problemden 

tüm insanlık etkilenecektir. Bu yönüyle, iklim değişikliği diğer çevre sorunlarından çok farklı 

bir özelliğe sahiptir ve hiçbir şekilde tek başına bir ülke tarafından çözülemeyecek 

niteliktedir. Ülkeler bu konuda ortak hareket edebilmek amacıyla, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (BMİDÇS) geliştirmişlerdir. Sözleşme, ülkelerin 2000 

yılına kadar olan yükümlülüklerini kapsamaktadır. 2008-2012 dönemi için yükümlülükler ise, 

Sözleşme’nin Kyoto Protokolü’yle düzenlenmiştir. 2005 yılında başlayan ve 2009 yılında 

sonuçlandırılması beklenen süreçte de, 2012 sonrası için iklim değişikliğiyle mücadele 

hedefleri belirlenecektir.  

Türkiye, 1992 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi olması 

nedeniyle, BMİDÇS’nin hem Ek-I hem de Ek-II listelerinde gelişmiş ülkelerle birlikte yer 

almıştır. Sözleşmenin amacını ve genel prensiplerini desteklemekle birlikte, Sözleşmedeki 

haksız konumundan dolayı Sözleşmeye taraf olmayan Türkiye, bu konumunu değiştirmek 

üzere uzun bir süre mücadele vermiştir. 2001 yılında Marakeş’te (Fas) yapılan 7. Taraflar 

Konferansı’nda, “Türkiye’nin isminin Ek-II’den silineceği ve özgün koşulları tanınarak diğer 

EK-I ülkelerinden farklı bir konumda Ek-I’de yer alacağı” yönündeki kararın ardından 

Türkiye,  BMİDÇS’ye 24 Mayıs 2004 tarihinde taraf olmuştur.  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli - IPCC'nin 2007 yılında yayımlanan 

Dördüncü Değerlendirme Raporu'na göre, küresel ısınma artık tartışmasız bir gerçektir ve 

bunun önemli bir bölümünden büyük bir olasılıkla insanoğlu sorumludur. Küresel ortalama 

yüzey sıcaklığı son yüzyılda 0.74 oC yükselmiştir. Sıcaklıklardaki artışa bağlı olarak, 

hidrolojik döngünün değişmesi, kara ve deniz buzullarının erimesi, kar ve buz örtüsünün 

alansal daralması, deniz seviyesinin yükselmesi, şiddetli hava olaylarının sıklığının ve 
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şiddetinin artması, kuraklık, çölleşme, salgın hastalıkların ve zararlıların artması gibi, dünya 

ölçeğinde sosyoekonomik sektörleri, ekolojik sistemleri ve insan yaşamını doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileyecek önemli sonuçların olacağı öngörülmektedir.  Bu etkilerin bir 

bölümü, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren görülmeye başlanmıştır. Kuzey ve 

Güney Amerika’da, Asya ve Avustralya’da, belli başlı kentler, eriyen buzullar ve büyük çaplı 

kuraklık yüzünden susuz kalmıştır. 2005 yılındaki Katrina Kasırgası, en büyük maddi zarar 

yaratan kasırga (100 milyar ABD Doları) olarak tarihe geçmiştir. 2003 ve 2007 yıllarında yaz 

mevsiminde Avrupa'da yaşanan sıcak dalgaları ve orman yangınları çok sayıda insanı 

etkilemiştir. 2007 yılında, Güney Asya’da, Meksika’da ve Afrika’daki 18 ülkede milyonlarca 

insan sel yüzünden evinden olmuştur. Kasım 2007'deki Sidr Kasırgası Bangladeş'de binlerce 

insanın yaşamına mal olmuştur. Benzer olaylar, bir Akdeniz ülkesi olan ve bulunduğu iklim 

bölgesi ile coğrafi özellikleri bakımından küresel iklim değişikliğine karşı oldukça duyarlı 

olan Türkiye için de söylenebilir. Son yıllarda, özellikle güney ve doğu bölgelerinde önemli 

sel ve taşkın olayları meydana gelmiştir. 2006 yılında Şanlıurfa’da ve 2007 yılında Tekirdağ 

ile Edirne’deki şiddetli yağışlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalmıştır. 

Yine 2007 yılında, Türkiye’nin iç ve batı kesimlerindeki yağış azlığına bağlı olarak su 

kaynaklarında büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Kuraklık nedeniyle, bazı göllerin ve barajların su 

seviyelerinde önemli azalmalar tespit edilmiştir. Bunlara paralel olarak, iklim değişikliği 

kamuoyunda sıkça tartışmalara konu yapılmaktadır ve önemli gündem maddeleri arasında yer 

almaktadır.  

Dünya ile birlikte, çevreyle ilgili duyarlılık, Türkiye'nin iç ve dış politikasında önemli 

konulardan birisi haline gelmiştir. İklim değişikliği,  sosyal ve ekonomik sonuçları ve 

kalkınmanın önünde yaratacağı engel bakımından çevre konuları arasında ilk sırada yer 

almaktadır.  

Küresel ısınmanın Türkiye’ye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin 

belirlenmesi ve su kaynaklarının korunması amacıyla, Araştırma Komisyonumuz kurulmuş ve 

bu rapor hazırlanmıştır. Raporda, öncelikle konunun küresel boyutları incelenmiş; ardından 

Türkiye ölçeğinde, iklimde gözlenen ve öngörülen değişiklikler, iklim değişikliğinin etkileri 

ve Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonlarına katkısı ortaya konulmuştur. Sonraki bölümde, 

iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası süreç ve  Türkiye'nin bu süreçteki  faaliyetleri ile ilgili 

bilgi verilmiş, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma yönelik Türkiye'nin sektörlere göre 

politikaları değerlendirilmiştir. Su kaynakları, en büyük sıkıntının yaşandığı alan olması 

nedeniyle, ayrı bir bölüm halinde ele alınmış, Türkiye’de su yönetimindeki kurumsal ve yasal 
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durum, yer altı ve yüzey suları potansiyeli, kullanım oranları ve gelecekteki gereksinimlerin 

yanı sıra akarsu, yer altı suları, göller, su depolama tesisleri ve atıksu yönetimi kapsamında 

yaşanan problemler ve iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkilerine uyum çalışmaları 

irdelenmiştir. Son olarak, tüm bu değerlendirmeler ışığında ülkemizde alınması gereken 

önlemler ortaya konulmuştur.  

Raporun hazırlanmasında; Türkiye’nin uzman bilim adamları, ilgili bakanlıklar, çeşitli 

kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri 

temsilcilerinin Komisyonumuza verdiği bilgiler esas alınmıştır.  

Ayrıca Komisyonumuzda, Çevre ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından geçici olarak görevlendirilen 

uzmanlar ile TBMM yasama uzmanları raporun redaksiyonunda görev almışlar ve katkı 

sağlamışlardır. 
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3 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE 

3.1 İklim Değişikliği ve Nedenleri 

İklim, en genel yaklaşımla ortalama hava durumu olarak ifade edilir. Bu yüzden, iklim 

ve hava, birbiriyle çok iç içe kavramlardır. Hava, Yeryüzünün herhangi bir yerinde, herhangi 

bir zamanda, gözlenen ve yaşanan atmosferik koşulların bütünüdür. İklim ise bu hava 

koşullarında uzun süreli (Dünya Meteoroloji Örgütü - WMO tarafından bu süre ortalama otuz 

yıl olarak kabul edilmektedir) gözlenen değişimlerin ortalamasıdır. İklim, uç değerleri, 

şiddetli olayları, sıklık dağılımlarını ve değişkenliği de kapsamaktadır. 

İklim sistemi, atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile 

canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli bir sistemdir. Bu sistem, zaman içinde, kendi iç 

dinamiklerinin etkisi altında ve dış etmenlerdeki (zorlamalar olarak adlandırılmaktadır.) 

değişikliklere bağlı olarak yavaş yavaş değişim gösterir. Dış zorlamalar, volkanik patlamalar 

ve güneşle ilgili değişkenlikler gibi doğal olaylar ile atmosferin bileşimindeki insan kaynaklı 

değişiklikleri içerir. Güneş radyasyonu, iklim sisteminin güç kaynağıdır. Yerküre’nin 

radyasyon dengesini etkileyen, dolayısıyla iklimi değiştiren üç temel yol bulunmaktadır: 

1)Gelen güneş radyasyonundaki değişiklikler (Güneşin kendisindeki ya da Yerküre’nin 

yörüngesindeki değişikliklere bağlı olarak); 2) Güneş radyasyonunun yansıtılan kısmındaki 

değişiklikler (bu kısım albedo olarak adlandırılmaktadır ve bulut örtüsü, aerosoller denilen 

küçük parçacıklar ya da arazi örtüsündeki değişikliklere bağlı olarak değişebilmektedir); 

3)Yerküre’den uzaya geri gönderilen uzun dalgalı radyasyondaki değişiklikler  (sera gazı 

salımlarının atmosferdeki birikimlerine bağlı olarak). Bunların yanı sıra, rüzgarlar ve okyanus 

akıntılarının, Yerküre yüzeyi üzerindeki ısı dağılımında oynadıkları rol nedeniyle, iklim 

üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. 

İklim değişikliği, “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da 

değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler” 

biçiminde tanımlanmaktadır. Dünyamızın bugüne kadarki tarihi boyunca, yaklaşık 4,5 

milyarlık bir periyotta iklim sisteminde, milyonlarca yıldan on yıllara kadar tüm zaman 

ölçeklerinde doğal etmenler ve süreçlerle birçok değişiklik olmuştur. Jeolojik devirlerdeki 

iklim değişiklikleri, özellikle buzul hareketleri ve deniz seviyesindeki değişimler yoluyla 

yalnızca dünya coğrafyasını değiştirmekle kalmamış, ekolojik sistemlerde de kalıcı 

değişiklikler meydana getirmiştir [dmi1]. 
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Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi 

kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle 

atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini (Yeryüzünde ve 

atmosferde tutulan ısı enerjisi, atmosfer ve okyanus dolaşımıyla Yeryüzünde dağılır ve uzun 

dalgalı yer radyasyonu olarak atmosfere geri verilir. Bunun bir bölümü, bulutlarca ve 

atmosferdeki sera etkisini düzenleyen sera gazlarınca - su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), 

metan (CH4), diazotmonoksit (N2O),  ozon (O3), vb. - soğurularak atmosferden tekrar geri salınır. 

Bu sayede Yerküre yüzeyi ve alt atmosfer ısınır. Yerküre’nin beklenenden daha fazla 

ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu sürece doğal sera etkisi denmektedir). 

kuvvetlendirmesi sonucunda Yerküre’nin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde 

oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. Sera gazı emisyonlarındaki bu artış, özellikle 1750’li 

yıllardan itibaren, yani sanayi devriminden bu yana net olarak gözlemlenmektedir (Şekil  Dmi 

- 1). En önemli sera gazı olan CO2 'nin atmosferdeki birikimi sanayi öncesi dönemde yaklaşık 

280 ppm'den 2005 yılında 379 ppm'e yükselmiştir. Sanayi öncesi dönemde yaklaşık 715 ppb 

olan CH4 birikimi, 2005 yılında ise 1774 ppb'e çıkmıştır. Küresel atmosferik diazot monoksit 

birikimi %18 oranında artış göstermiş ve sanayi öncesi yaklaşık 270 ppb'den 2005 yılında 319 

ppb'ye çıkmıştır.  

 
Şekil Dmi - 1 Sera Gazlarının Atmosferdeki Birikimlerinin Tarihsel Gelişimi 

Küresel iklim değişikliği, yerkürenin uzun jeoloji tarihi boyunca yaşanan iklimin 

doğal değişkenliğine ek olarak insan etkinliklerinin neden olduğu bir değişikliktir. Buna 

paralel olarak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nde (BMİDÇS) 

iklim değişikliği, “karşılaştırılabilir bir zaman döneminde gözlenen doğal iklim değişikliğine 
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ek olarak, doğrudan ya da dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan etkinlikleri 

sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır. Fosil ve biyokütle 

yakıtların yakılması, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının en büyük kaynağıdır. Çimento 

üretimi karbondioksit, tarım ve katı atık düzenli depolama sahaları metan gazı salmaktadır. 

Gübre kullanımı ve naylon üretimi, diazot monoksit ve buzdolabı ile klimalar florine sera gazı 

emisyonlarını artırmaktadır. Arazi kullanımı değişiklikleri de iklim sistemini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Tarım amaçlı kullanım için arazi açılması, koyu renkli yüzeyin miktarını 

artırmakta ve sonuç olarak gelen güneş radyasyonu yansımaktan çok emilmektedir. Arazi 

açılması ayrıca, ormanların tahrip edilmesi nedeniyle, karbondioksiti tutan ve depolayan ağaç 

ve bitkilerin azalması anlamına gelmektedir. Çölleştirme, atmosfere geçen toz miktarında 

artışa neden olması dolayısıyla güneşten Yerküre yüzeyine gelen enerjiyi azaltarak küresel 

ısınmayı yavaşlatan bir etkiye sahip olabilmektedir. Şehirleşme, şehir ısı adalarının, yani 

şehirlerde çevrelerine göre daha sıcak alanların oluşmasına yol açmaktadır. 

İklim değişikliğiyle ilgili en güncel bilimsel, teknik ve sosyoekonomik bilgileri, çok 

sayıda bilim insanının katılımıyla, düzenli aralıklarla değerlendirerek raporlar halinde 

yayımlayan IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli)’nin 2007 yılında açıkladığı 

Dördüncü Değerlendirme Raporu'nun 1. Çalışma Grubu Bölümünde, iklim sisteminin şüphe 

götürmeyecek şekilde ısındığı; 20. yüzyılın ortalarından bu yana ortalama yüzey 

sıcaklıklarında gözlenen artışın büyük bölümünün kuvvetli olasılıkla (% 90) insan kaynaklı 

sera gazı salımlarındaki artıştan kaynaklandığı ve bu bulgunun, bir önceki IPCC 

Değerlendirme Raporuna göre daha güçlü ve somut kanıtlara dayandığı belirtilmektedir 

[dmi2].  

3.2 Küresel İklimde Gözlenen ve Öngörülen Değişiklikler  

3.2.1 Gözlenen Değişiklikler 
IPCC'nin 4. Değerlendirme Raporunda belirtildiği üzere, kıta, bölge ve okyanus 

havzaları ölçeğinde, iklimde pek çok uzun süreli değişiklik gözlenmiştir. Ortalama yüzey 

sıcaklıkları, buz ve kar örtüsü,  yağış miktarları, okyanus tuzluluğu, rüzgar tipleri ile kuraklık, 

şiddetli yağış ve sıcak dalgaları gibi ekstrem (uç) olaylardaki yaygın değişiklikleri içeren 

bunlardan başlıcaları aşağıda verilmektedir:  

 Küresel ortalama yüzey sıcaklığı, son yüzyılda 0.74 oC yükselmiştir. 1850 yılından 

beri kaydedilen en yüksek sıcaklığa sahip yıllar (1990 yılı hariç), son 12 yılda 
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gerçekleşmiştir. 1998 yılı 0.58 °C ile en sıcak yıl, 2005 yılı 0.485°C anomali ile en 

sıcak ikinci yıl olmuştur.  

 

          Kaynak: IPCC, 2007 
Şekil Dmi - 2 Küresel Ortalama Sıcaklık, Ortalama Deniz Seviyesi Ve Kuzey Yarımküre 
Kar Örtüsünde Gözlenen Değişiklikler 

 
 1901–2005 yılları arasında gözlenen uzun süreli eğilimlere göre, Kuzey ve Güney 

Amerika’nın doğu bölümleri, kuzey Avrupa’da ve  kuzey ve orta Asya’da yağışlarda 

önemli artışlar, Afrika’da Sahel, Akdeniz, güney Afrika ile güney Asya’nın bazı 

bölgelerinde yağışlarda önemli azalmalar olmuştur.  

 1901-1999 döneminde, deniz seviyesi toplam 17 cm yükselmiştir.  

 Her iki yarımkürede dağlardaki buz ve kar örtüsü ortalamalarında azalmalar 

gözlenmiştir. Grönland ve Antarktika buz tabakalarında azalmalar belirlenmiştir ve bu 

azalma, büyük olasılıkla 1993-2003 arasındaki deniz seviyesi yükselmesinde etkili 

olmuştur. 

 Atmosferik su buharında gözlenen artış ve ısınma ile tutarlı olarak, karaların büyük 

bölümünde, kuvvetli yağış olaylarının sıklıklarında artış saptanmıştır. 
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          Kaynak: IPCC, 2007 
Şekil Dmi - 3 1901-2005 Dönemi Yıllık Sıcaklık Doğrusal Eğilim Oranları (°C/Yüzyıl).  
İstatiksel olarak anlamlı olanlar + işareti ile gösterilmektedir. 
 

 1961'den bu yana yapılan gözlemler, okyanus sularının ortalama sıcaklıklarının en az 

3000 m derinliğe kadar arttığını ve iklim sistemine eklenen ısının % 80'ininden 

fazlasının okyanuslarda tutulduğunu göstermiştir. 

 
         Kaynak: IPCC, 2007 
Şekil Dmi - 4 1901-2005 Dönemi Yıllık Yağış Toplamlarındaki Eğilimler (%/Yüzyıl). 
İstatiksel olarak anlamlı olanlar + işareti ile gösterilmektedir. 
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 1970'li yıllardan itibaren tropikal ve subtropikal bölgelerde daha şiddetli ve uzun 

kuraklıklar gözlenmiştir.  

 Son 50 yılda ekstrem (uç) sıcaklıklarda yaygın ölçekli değişiklikler görülmüştür. 

Soğuk günler, soğuk geceler ve don olaylarının daha az, buna karşılık, sıcak günler, 

sıcak geceler ve sıcak dalgalarının daha çok yaşandığı belirlenmiştir. 

Dünya’da yaşanan örnekler göstermektedir ki küresel iklim sisteminin, doğal ya da 

insan kaynaklı müdahalelere tepkisi sınır tanımamaktadır. Bu nedenle, bugün yapılan 

araştırmalarda küresel ısınmanın etkilerine dair izler sadece atmosferi en çok kirleten 

ülkelerde değil, Dünyanın her köşesinde aranmaktadır. Prof. Dr. Mehmet KARACA’nın 

Komisyonumuzdaki sunuşunda ifade ettiği gibi, Dünya iklim sisteminde önemli bir yere sahip 

kutup buzulları yakından izlenmektedir. Söz konusu buzullar aynı zamanda geçmiş zamanlara 

ait kayıtların saklı olduğu bir arşiv niteliği taşıdığından buralarda yapılan incelemeler iklimin 

binlerce-onbinlerce yıllık geçmişine ışık tutabilmektedir. Ayrıca iklim biliminde, ağaç 

halkalarının genişliğine göre, o dönemin yağışlı veya yağışsız olduğu konusunda da bilgi elde 

edilebilmektedir. Bu sayede küresel iklim sisteminin hangi aşamalardan geçtiği ve zorluklara 

nasıl tepkiler verdiği konusunda bilgi birikimi artmaktadır. Bu gelişmeler, geleceğe yönelik 

tahmin edebilme yeteneğine de katkıda bulunmaktadır. 

3.2.2 Öngörülen Değişiklikler 
İklim değişikliğinin sonuçlarına hazırlıklı olunması ve olumsuz etkilerinin en aza 

indirilmesi için iklimde gözlenen değişikliklerin ve eğilimlerin gelecekte nasıl olacağının 

tahmin edilmesi ve bu değişikliklerin doğal ve insan sistemlerine etkilerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Gözlenen ve geçmiş iklimi anlamak ve gelecekteki iklimi öngörmek için, 

iklim sisteminin bileşenlerinin, bunlar arasındaki etkileşimlerin ve geri beslemelerin 

matematiksel gösterimi olan modellerden yararlanılmaktadır. Modeller vasıtasıyla elde edilen 

geleceğe yönelik iklim öngörülerinde değişik senaryolar kullanılmaktadır. Bu senaryolar, 

IPCC tarafından hazırlanmıştır ve Emisyon Senaryoları Özel Raporu (SRES) olarak 

yayımlanmıştır. Senaryolarda, gelecek için sera gazı emisyonları hesaplanırken, nüfus artışı, 

enerji kullanımı, ekonomiler, teknolojik gelişmeler, tarım ve arazi kullanımındaki 

değişiklikleri için değişik kabuller kullanılarak dört ana senaryo ailesi (A1, A2, B1 ve B2) ve 

bunlar da kendi içlerinde farklı senaryolara ayrıştırılarak 40 kadar senaryo üretilmiştir. 

A1 senaryo ailesinde Dünya hızlı bir kalkınma sürecine girmekte, küresel nüfus 

yüzyılın ortasında tepe noktasına ulaşmakta ardından düşmeye başlamaktadır. Yeni ve daha 



   19
 

verimli teknolojiler hızla kullanıma girmektedir. Bölgesel farklılıkların azaldığı, kültürel 

etkileşim ve toplumlar arası paylaşımın en yüksek olduğu senaryo grubudur. Bu senaryoda 

kişi başı gelir dağılımı eşitsizliğinin ve bölgesel farklılıkların azaldığı kabulü bulunmaktadır. 

A1 senaryosu ailesinde üç alt teknolojik kırılma bulunmaktadır. Fosil yakıtların yüksek 

oranda kullanımına devam edildiği kabulü A1FI senaryosunda bulunmaktadır. A1T 

senaryosunda ise yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yüksek oranda kullanıldığı kabülü 

yer almaktadır. A1B senaryo grubunda ise enerji kaynaklarında dengeli kullanım 

öngörülmüştür. 

 En çok kullanılan senaryolardan biri olan A2 senaryo ailesinde, bugünküne benzer 

daha heterojen bir dünya tanımlanmıştır. Yerel değerlerin daha fazla korunacağı; bölgeler 

arası doğurganlık oranı farklılıklarının devam edeceği, buna bağlı olarak nüfusun sürekli 

artacağı öngörülmektedir. Ekonomik gelişmelerde bölgesel karakterin (zengin ve fakir ülkeler 

arasındaki eşitsizliğin) devam edeceği bu senaryo ailesinde teknoloji ve gelir dağılımında 

yakınsama en düşük seviyede olacaktır. 

B1, en olumlu senaryo ailesidir. Nüfusla ilgili öngörü A1 senaryo ailesiyle aynıdır; 21. 

yüzyıl ortasına kadar artacak ardından düşüş olacaktır. Hizmet ve bilgi ekonomisine doğru 

geçiş olacaktır. Daha verimli kaynak kullanan temiz teknolojilerin üretim sektöründe hakim 

olduğu bir dünya öngörülmektedir. 

B2 ise ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikte yerel çözümlerin vurgulandığı, 

nüfusun makul oranda arttığı, ekonomik gelişmenin orta seviyede olduğu, teknolojik 

değişimin çok hızlı olmamakla beraber daha yaygın olduğu bir dünya üzerine kurgulanmıştır. 

Bu senaryolarda gelecek için sera gazı emisyonları hesaplanırken kullanılan 

demografik gelişim, sosyo-ekonomik gelişim ve teknolojik değişim öngörüleri Tablo Dmi - 

1’de verilmektedir. 

Tablo Dmi - 1 IPCC Senaryolarının Nüfus ve Ekonomi Kabulleri 
Nüfus 

 (Milyar kişi) 
Dünya yıllık GSİH 

 (Trilyon ABD doları) 
Kişi başına gelir oranı  

(Ek-1/ Ek-1 dışı ülkeler) 
Senaryo 2050 2100 2050 2100 2050 2100

A1 8,7 7,1 164 525 2,8 1,5
A2 11,3 15 82 243 6,6 4,2
B1 8,7 7 136 328 3,6 1,8
B2 9,3 10,4 110 235 4 3
 

      Kaynak: IPCC Special Report on Emissions Scenarios, 2000. 
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Tablo Dmi - 2’de ise, sözü edilen dört ana senaryoya göre atmosfere salınacak 

karbondioksit miktarının yıllık değişim tahminleri gösterilmektedir.  

Tablo Dmi - 2 IPCC Senaryolarının CO2 Salım Tahminleri 
 

Fosil Kaynaklı CO2 (GtC/yıl) Arazi Kaynaklı CO2 (GtC/yıl) Kümülatif CO2 (GtC) Senaryo 
1990 2050 2100 1990 2050 2100 1990-2100

A1FI 6,0 23,1 30,3 1,1 0,8 -2,1 2.189
A1B 6,0 16,0 13,1 1,1 0,4 0,4 1.499
A1T 6,0 12,3 4,3 1,1 0,0 0,0 1.068
A2 6,0 16,5 28,9 1,1 0,9 0,2 1.862
B1 6,0 11,7 5,2 1,1 -0,4 -1,0 983
B2 6,0 11,2 13,8 1,1 -0,2 -0,5 1.164
      Kaynak: IPCC Special Report on Emissions Scenarios, 2000. 
 

Yukarıda açıklanan sera gazı salım senaryolarının küresel iklim modellerine entegre 

edilmesi ile gerçekleştirilen simülasyonlar (benzeştirmeler) sayesinde geleceğe yönelik iklim 

öngörüleri elde edilmektedir ve bu çalışmalar, çok yüksek hesaplama gücünü 

gerektirmektedir. Günümüze değin modellerle ilgili büyük gelişmeler kaydedilmiş olmasına 

karşın, Prof. Dr. Mehmet KARACA’nın Komisyonumuzdaki sunuşunda belirttiği gibi, hala 

bazı önemli belirsizlikler (yeryüzü örtüsünün modellerde gerçeğe yakın temsiliyeti, bulutların 

modellerdeki simülasyonu, su kütle, buz kütle gibi iklim sisteminin elemanları arasındaki 

etkileşimlerin modellere yansıtılması, vb.) bulunmaktadır. 20. yüzyılda gözlenen iklim 

değişikliklerinin büyük bölümünün El Nino-Güneyli Salınım (ENSO) ve Kuzey Atlantik 

Salınımı’nın (NAO) aralarında bulunduğu iklim değişkenliği modlarındaki değişikliklerle 

açıklanabilmektedir ve sözü edilen desenlerin model simülasyonunda hala bazı problemler 

yaşanmaktadır. Modellerin güvenilirliği, onların fiziksel temellerine (kütlenin, enerjinin ve 

momentumun korunması kanunlarına ve gözlemlerin zenginliğine) ve gözlenen (yakın) ile 

geçmiş (paleo) iklim değişikliklerini temsiliyetlerine bağlıdır. Belirsizlikler, özellikle, 

öngörülen değişikliklerin büyüklüğü ve zamanlaması ile bölgesel ayrıntılar üzerinde etkili 

olmaktadır. Bununla birlikte, model sonuçları, şu anki hallerine kadar geçen süreçte ısrarlı bir 

şekilde, sera gazlarının atmosferde artan birikimlerine yanıt olarak iklimin önemli ölçüde 

ısınacağını açık ve kesin bir şekilde resmetmişlerdir.  

 IPCC'nin Dördüncü Değerlendirme Raporu 1. Çalışma Grubu Bölümü'ne göre küresel 

iklimde öngörülen değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 
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 En gelişmiş iklim modelleri, bir dizi IPCC SRES senaryosu için küresel ortalama 

yüzey sıcaklıklarında gelecek yirmi yıl içinde 0.2 C°/on yıl oranında bir artış olacağını 

öngörmektedir. Sera gazı salımları ve aerosoller 2000 yılı düzeylerinde durdurulsa 

dahi, bu ısınma 0.1 C°/on yıl oranında olacaktır. 

 2090-2099 dönemi ortalama yüzey sıcaklığının, 1980-1999 dönemi ortalamasına göre 

en iyimser senaryoda (B1) ortalama 1.8 C° ve en kötümser senaryoda (A1FI) ortalama 

4.0 C° artacağı beklenmektedir. Öngörülen ısınma oranları, 20. yüzyılda 

gözlenenlerden daha büyüktür.  

 

 
Şekil Dmi - 5 B1, A1B ve A2 Senaryoları İçin 2020-2029 ve 2090-2099 Dönemlerinde 
1980-1999 Ortalamasına Göre Küresel Ortalama Yüzey Sıcaklıklarında Öngörülen 
Değişiklikler. 

 

 Yağışlarda, A1B senaryosuna göre yüksek enlemlerde azalma ve subtropikal karaların 

büyük bölümünde ise artış (2100 yılında %20 oranında) öngörülmektedir. (Şekil Dmi-

6) 
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 Model-tabanlı öngörülere göre, 21. yüzyılda küresel ortalama deniz seviyesi artışının 

18–59 cm arasında olacaktır. Deniz seviyesi, 2090-2099 döneminde 1980-1999 

dönemine göre, en iyimser senaryoda (B1) 18 cm - 38 cm, en kötümser senaryoda ise 

(A1F1) 26 cm - 59 cm arasında yükselecektir. 

 Model simülasyonları, 21. yüzyılda öngörülen ısınmanın daha çok yüksek kuzey 

enlemlerinde olmak üzere en fazla kara alanlarında ve en az Güney Okyanus ile Kuzey 

Atlantik Okyanusu'nun bazı bölümlerinde olacağını göstermektedir. 

 Tüm IPCC SRES senaryolarına göre, Kuzey Kutbu ve Antartika'daki deniz buzulları 

azalacak ve karla kaplı alan daralacaktır.  

 Daha çok sıcak ekstremler, sıcak dalgaları ve şiddetli yağışlar ve daha şiddetli tropikal 

fırtınalar beklenmektedir.   

 Sera gazı salımlarının bugünkü düzeylerinde veya daha yüksek oranlarda devam 

etmesi durumunda küresel ısınmanın daha da artması ve bu durumun 21. yüzyılın 

küresel iklim sisteminde 20. yüzyılda gözlenenlere göre kuvvetli olasılıkla daha büyük 

değişimlere yol açacaktır.  

 
Şekil Dmi - 6 A1B Emisyon Senaryosu İçin  2090-2099 Döneminde 1980-1999 
Ortalamasına Göre Yağışlardaki Öngörülen Değişiklik Oranları. DJF- Kış Mevsimi 
(Aralık, Ocak Ve Şubat Aylarının Ortalaması) ve JJA-Yaz Mevsimi (Haziran, Temmuz 
ve Ağustos Ayları Ortalaması).  
 

 Dünya çapında, kuraklıkların sıklığının arttığına dair henüz kesin kanıtlar 

bulunmamakla birlikte, küresel iklim değişikliği nedeniyle, bitkilerden, topraktan, 

göllerden ve rezervuarlardan daha hızlı buharlaşma olacağından,  gelecekte dünyanın 

bir çok bölgesinde daha sık, daha uzun süreli ve  daha şiddetli kuraklıkların yaşanacağı 
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beklenmektedir. Bu durumun, yağışların artmasına ve şiddetli yağışların daha yaygın 

olmasına rağmen oluşacağı öngörülmektedir.  

3.3 Türkiye İkliminde Gözlenen Değişiklikler ve Eğilimler 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Prof. Dr. Mehmet KARACA’nın 

Komisyonumuza aktardığı, Türkiye'nin uzun süreli sıcaklık ve yağış değişikliklerini ve 

eğilimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmaların sonuçları [dmi1, dmi3, dmi4], aşağıda 

verilmektedir. 

 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 
      Kaynak: İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,2007 
Şekil Dmi - 7 1951-2004 Dönemi İçin Mevsimsel Ortalama Sıcaklık Eğilimleri. (a) Kış, 
(b) İlkbahar,  (c) Yaz, ve (d) Sonbahar. • Eğilim Yok,  İstatistiksel Açıdan Anlamlı 
Artış Eğilimi,  İstatistiksel Açıdan Anlamsız Artış Eğilimi,  İstatistiksel Açıdan 
Anlamlı Azalış Eğilimi,  İstatistiksel Açıdan Anlamsız Azalış Eğilimi,  • İstatistiksel 
Açıdan Anlamsız  Artış ve Azalış. 

3.3.1 Sıcaklık Değişiklikleri ve Eğilimleri 
Türkiye'nin ortalama hava sıcaklıklarında küresel sıcaklıklardaki değişimlere benzer  

olarak genel anlamda bir artış eğilimi söz konusudur. Bu eğilimler, Türkiye'nin batı ve güney 

bölgelerinde belirgin olarak kendini göstermektedir. Buna karşılık, yaz ve özellikle sonbahar 

ortalama sıcaklıkları, kuzeyde ve karasal iç bölgelerde azalmaktadır (Şekil Dmi - 7). 

İstasyonlardaki istatistiksel açıdan anlamlı doğrusal ısınma oranları, her on yılda 0.1 °C ile 0.3 

°C arasında değişmektedir. 
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Türkiye ilkbahar ortalama sıcaklık
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Türkiye yaz ortalama sıcaklık
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Türkiye yıllık ortalama sıcaklık
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         Kaynak: Demir vd. ,2007 
Şekil Dmi - 8 Yıllık Ortalama Sıcaklıkta 1952 -2006 Dönemindeki Değişimler. Yatay 
Kesikli Çizgi (-----), Uzun Süreli Ortalamayı Gösterir. Dizilerdeki Uzun Süreli Eğilimleri 
Ve Dalgalanmaları Gösterebilmek Amacıyla, Yıldan Yıla Değişimler 11 Noktalı Binom 
Süzgeci İle (——) Düzgünleştirilmiştir. 
 
 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün seçilmiş 57 istasyonuna ait 1952-2006 

döneminde gözlenen aylık ortalama sıcaklık dizilerindeki uzun süreli eğilimlerin ve 

değişimlerin  belirlenmesi için yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre, özellikle ilkbahar 

ve yaz mevsimi olmak üzere Türkiye'nin ortalama hava sıcaklıklarında, 1990'ların sonlarından 

itibaren gözlenen artış dikkat çekicidir. Küresel olarak 1980'li yıllardan bu yana devam eden 

hızlı sıcaklık artışı, Türkiye'de 1990'lı yıllardan itibaren gözlenmektedir (Şekil Dmi - 8). 

 

(a) 

 

(b) 
      Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi, 2007 
Şekil Dmi - 9 1951-2004 Dönemi İçin (a) Kış Minimum Sıcaklık, (b) Yaz Minimum 
Sıcaklık Eğilimleri.  • Eğilim Yok,  İstatistiksel Açıdan Anlamlı Artış Eğilimi,  
İstatistiksel Açıdan Anlamsız Artış Eğilimi,  İstatistiksel Açıdan Anlamlı Azalış 
Eğilimi,  İstatistiksel Açıdan Anlamsız Azalış Eğilimi,  • İstatistiksel Açıdan Anlamsız  
Artış Ve Azalış. 
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 En belirgin ve geniş yayılışlı ısınma eğilimleri, minimum (gece en düşük) hava 

sıcaklıklarında gözlenmektedir (Şekil Dmi - 9). İlkbahar ve yaz mevsimi bu artışlarda öne 

çıkmaktadır (Şekil Dmi - 10). İstasyonlardaki istatistiksel açıdan anlamlı doğrusal ısınma 

oranları, her on yılda 0.1 °C ile 0.7 °C arasında değişmektedir. Sıcaklıklardaki ısınma 

eğilimlerinde, Türkiye’deki şehirleşmenin etkisi büyüktür. Şehirleşme, şehir ısı adalarının, 

yani şehirlerde çevrelerine göre daha sıcak alanlarının oluşmasına yol açmaktadır ve küresel 

ısınma çalışmalarında kullanılan meteorolojik ölçümlerin yapıldığı istasyonları kapsaması 

nedeniyle önem arz etmektedir. Prof. Dr. Mehmet KARACA’nın Komisyonumuzdaki 

sunumunda da belirttiği üzere, ülkemizde şehirleşmenin sıcaklık üzerindeki etkisine en iyi 

örnek, İstanbul'daki Göztepe istasyonunun ölçümleri gösterilebilir. Göztepe istasyonunda 

ölçülen minimum sıcaklıkların kırsal kesimdeki (Örneğin, Bahçeköy ve Kumköy'deki) 

ölçümlerden olan farkının son 50 yılda 1-1.5 °C arttığı belirlenmiştir [dmi14]. 

Türkiye kış minimum sıcaklık
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Türkiye ilkbahar minimum sıcaklık
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Türkiye yaz minimum sıcaklık
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Türkiye yıllık minimum sıcaklık
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         Kaynak: Demir vd. ,2007 
Şekil Dmi - 10 Yıllık Ortalama Minimum Sıcaklıktaki Değişimler. Yatay kesikli çizgi (---
-), uzun süreli ortalamayı gösterir. Dizilerdeki uzun süreli eğilimleri ve dalgalanmaları 
gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla değişimler 11 noktalı binom süzgeci ile (——) 
düzgünleştirilmiştir. 
 

Maksimum, yani gündüz en yüksek sıcaklıklarda ise genel eğilim artış yönündedir 

(Şekil Dmi - 11). Bu artışlar, yaz mevsiminde geniş ölçekli olarak gözlenmektedir (Şekil Dmi 

- 12). Mevsimsel değerlendirmeler anlamında, yaz sıcaklıklarındaki yaygın artışlar dikkati 
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çekmektedir. Bu özellikle, Türkiye'nin batı ve güneybatı bölgelerinde belirgindir. 

İstasyonlardaki istatistiksel açıdan anlamlı doğrusal ısınma oranları, her on yılda 0.1 °C ile 0.4 

°C arasında değişmektedir. 

Türkiye kış maksimum sıcaklık
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Türkiye ilkbahar maksimum sıcaklık
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Türkiye yaz maksimum sıcaklık
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Türkiye yıllık maksimum sıcaklık
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         Kaynak: Demir vd., 2007 
Şekil Dmi - 11 Yıllık Ortalama Maksimum Sıcaklıktaki Değişimler. Yatay Kesikli Çizgi 
(----), uzun süreli ortalamayı gösterir. Dizilerdeki uzun süreli eğilimleri ve 
dalgalanmaları gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla değişimler 11 noktalı binom süzgeci 
ile (——) düzgünleştirilmiştir. 
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  Kaynak: Demir vd. , 2007 

Şekil Dmi - 12 1952-2006 Dönemi İçin Yaz Mevsimi Maksimum Sıcaklık Eğilimleri.  
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3.3.2 Yağış Değişiklikleri ve Eğilimleri 
Türkiye'de yağışlar alansal ve zamansal olarak büyük farklılık göstermektedir. Ayrıca, 

Türkiye yağışlarında mevsimsellik oldukça kuvvetlidir. Yıllık toplam yağışın, yaklaşık %40’ı 

kış, %27’si ilkbahar, %10’u yaz ve %24'ü sonbahar mevsiminde gerçekleşmektedir. Yer altı 

ve yer üstü su kaynakları için, kış ve bahar dönemlerindeki yağışın miktarı ve şekli oldukça 

önemlidir. 

 
          Kaynak: DMİ, 2007 
Şekil Dmi - 13 Türkiye'nin Uzun Yıllar (1971-2000) Coğrafi Yağış Dağılımı 
 Şekil Dmi - 13'de Türkiye'nin uzun yıllar yağış dağılımı verilmektedir. Türkiye’nin 

1961-1990 dönemi yıllık toplam yağış ortalaması 647.6 mm ve 1971-2000 ortalaması 635.0 

mm olarak hesaplanmıştır. Şekil Dmi - 13'den ve daha net olarak Şekil Dmi - 14'den de 

görüleceği üzere, en çok yağış alan yerler denize yakın küçük alanlardır. Buna karşılık, iç ve 

doğu bölgelerde yağış miktarları azalmakta, 400 mm’nin altına düşmektedir. 

Türkiye yıllık ortalama yağışı, gözlem istasyonlarının ölçüm değerlerinden elde edilen 

yıllık yağışların toplanarak istasyon sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir. Yağışlar alansal 

olarak yukarıda da söz edildiği gibi çok değişkenlik göstermekte, kıyı bölgeleri çok yağış 

almakta, buna karşılık iç bölgelerde bu oran daha az olmaktadır ve bu durum, Türkiye için 

hesaplanan yıllık yağış değerini etkilemektedir. Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğünün sunumunda yer alan 236 meteoroloji istasyonunun 1971-2000 dönemi yıllık 

toplam yağış değerlerinin kullanıldığı yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de 
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        Kaynak: DMİ, 2007 

Şekil Dmi - 14 Doğu Karadeniz Bölgesinde Uzun Yıllar Yıllık Yağış Dağılımı 

alansal olarak yağışın dağılışı (bir meteoroloji istasyonunun temsil ettiği alan) bakımından, 

250 ile 300 mm arasında yağış düşen toplam alan, 1 200 km2; 300 ile 400 yani 350 mm yağış 

düşen alan ise 71 575 km2’dir (Şekil Dmi - 15). Türkiye'ye yılda ortalama olarak, 456 milyar 

890 milyon 783 bin m3 yağış düşmektedir. Bu da km2'ye bölündüğünde, Türkiye’ye alansal 

olarak 585 mm ortalama yağış düştüğü söylenebilir. 
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          Kaynak:DMİ, 2007 
 
Şekil Dmi - 15 1971-2000 Döneminde Alansal Yağış Dağılımı  
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Yağışlarda belirgin azalma eğilimleri özellikle kış mevsiminde görülmektedir. Buna 

karşılık, sonbahar yağışları artış eğilimi sergilemektedir (Şekil Dmi - 16). Kış yağışlarında 

gözlenen azalma, bölgede egemen olan cephesel orta enlem ve Akdeniz alçak basınçlarının 

sıklıklarında özellikle kışın gözlenen azalma ile yüksek basınç koşullarında gözlenen artışlarla 

bağlantılı olabilir. Yağışlardaki önemli azalma dönemleri, Kuzey Atlantik Salınımı’nın 

 
(a) (b) 

         Kaynak: Demir vd. ,2007 
Şekil Dmi - 16 Türkiye (a) Kış Mevsimi, (b) Yaz Mevsimi Yağış Dizilerindeki 
Değişimler. Yatay kesikli çizgi (-----), 1961-1990 dönemi ortalamayı gösterir. Dizilerdeki 
uzun süreli eğilimleri ve dalgalanmaları gösterebilmek amacıyla, yıldan yıla değişimler 
11 noktalı Binom süzgeci ile (——) düzgünleştirilmiştir. 

(NAO) kuvvetli pozitif anomali dönemlerine karşılık gelmektedir. NAO'nun yanı sıra, 

kuvvetli El-Nino yıllarında ya da bir yıl sonrasında da özellikle kış yağışlarında benzer 

durumlar gözlenmektedir. Bölgesel olarak, kış yağışlarında güney ve batı bölgelerinde 

anlamlı azalmalar ve sonbahar yağışlarında, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde anlamlı 

artışlar gözlenmektedir. İlkbahar yağışlarında genel olarak anlamlı olmayan zayıf artış 

eğilimleri bulunmaktadır (Şekil Dmi - 17). 
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(b) 
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(c) 

 
(d) 

      Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi,2007 
Şekil Dmi - 17 1951-2004 Dönemi İçin Mevsimsel Yağış Eğilimleri.  (A) Kış, (B) 
İlkbahar,  (C) Yaz, Ve (D) Sonbahar. • Eğilim Yok,  İstatistiksel Açıdan Anlamlı Artış 
Eğilimi,  İstatistiksel Açıdan Anlamsız Artış Eğilimi,  İstatistiksel Açıdan Anlamlı 
Azalış Eğilimi,  İstatistiksel Açıdan Anlamsız Azalış Eğilimi,  • İstatistiksel Açıdan 
Anlamsız  Artış ve Azalış.  

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Komisyonumuza yaptığı sunumda, 

1940’tan 2006 yılına kadar her biri otuz yılı kapsayan ardışık beş iklim döneminde yıllık 

yağışların coğrafi bölgelere göre değişimi sonuçları verilmiştir (Şekil Dmi - 18). Buna göre, 

Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da belirgin bir eğilim izlenmemektedir. Karadeniz’de 

artış; Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ise azalışlar söz konusudur. Değer 

olarak verecek olursak, 1940-1969 döneminde 831.1 mm olan Akdeniz Bölgesi’nin 30 yıllık 

yağış ortalaması, 1980-2006 döneminde 795.9 mm’ye; Ege Bölgesi’nin aynı dönemdeki 712.3 

mm olan yıllık yağışı, 1980-2006’da 655.9 mm’ye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ise 

aynı dönemler için yıllık yağışları 661.2 mm’den 619.6 mm’ye düşmüştür. Türkiye genelinde, 

1940-1969 ikliminde 647.0 mm olan yıllık yağış, 1970-1999'da 616.6 mm'ye düşmüş ve 

1980-2006'da 627,2  olarak bir önceki döneme göre daha yüksek ama yine de düşük miktarda 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye ve Bölgelerin Ardışık 30 Yıllık Yağış Ortalamaları 
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         Kaynak: DMİ, 2007 
Şekil Dmi - 18 Coğrafi Bölgelere Göre Türkiye’de Yağışların 30 Yıllık Ardışık Dağılımı 
 

Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ'in Komisyonumuzda yaptığı sunuşta, çok genel anlamda 

yağışın azalma olasılığına ilişkin bir bilgi vermesi bakımından önemli olan yağışlı gün 

sayılarıyla ilgili çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye’nin büyük bir bölümünde kış yağışlı 

gün sayılarında azalma (Akdeniz’de, özellikle, Akdeniz yağış rejiminin egemen olduğu 

yerlerde), öbür bölgelerde ise hem artış hem azalma eğilimi, ve yaz mevsiminde ise, 

Türkiye'nin batısında daha geniş yayılışlı olmak üzere, azalma yönünde önemli değişiklikler 

bulunduğunu belirterek, Türkiye’nin bir Akdeniz ülkesi olması ve geçiş kuşağında yer alması; 

yıllık yağışlarının ve kar yağışlarının azalması; aşırı kullanımdan dolayı kötü durumda olan 

yer altı su nedeniyle iklim değişikliği açısından risk grubu ülkeler arasında olduğunu ifade 

etmiştir. 

Türkiye’nin yağış dizilerindeki değişiklik ve eğilimlerle ilgili yukarıda verilen tüm 

uzun süreli mevsimlik sonuçlar, sonbahar mevsiminde bazı bölgelerde düşük artışlarla 

birlikte, Türkiye’nin büyük bölümünde özellikle kış yağışlarında önemli azalmalar olduğunu 

ortaya koymaktadır. Bölgesel değerlendirmeler ise, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerinde yağışlarda azalmayı işaret etmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınarak, Türkiye’nin 

su potansiyelinin yeniden hesaplanması yararlı görülmektedir. 

3.3.3 Ekstrem (Uç) Hava Olayları  
 Türkiye'de son yıllarda yaşanan sel ve kuraklık gibi bazı uç hava olaylarının nedeni 

olarak doğrudan küresel ısınma gösterilmektedir. Küresel ısınmanın uç hava olaylarının 

sıklığını ve şiddetini artıracağı yönünde değerlendirmeler bulunmakla birlikte, henüz uç hava 

olayları ile küresel iklim değişikliği arasında somut bir bağ kurulamamıştır. Tekil uç hava 

olaylarını iki nedenden dolayı küresel iklim değişikliğine bağlamak güçtür: a) Uç olaylar, 

genel olarak çok sayıda etmenin bileşiminden kaynaklanır; b) Uç hava olaylarının büyük 

bölümü değişmeyen bir iklimde dahi oluşabilir.  

Bununla birlikte, IPCC Dördünce Değerlendirme Raporu'nda, iklim modellerinin önce 

sadece doğal etmenleri (volkanik etkinlikler ve güneş radyasyonundaki değişiklikler) ve sonra 

hem doğal etmenleri hem de insan etkinliklerini (sera gazı birikimlerini) içerecek şekilde 

çalıştırılmasıyla, yaşanan uç hava olaylarının küresel iklim değişikliğinden kaynaklanıp 

kaynaklanmadığının araştırılabileceği belirtilmektedir. Raporda, 2003 yılında Avrupa’da 
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yaşanan sıcak dalgasının, bu şekildeki model simülasyonları sonuçlarına dayanarak küresel 

iklim değişikliğine bağlanabileceği ifadesi yer almkatadır.  

Diğer yandan, Prof. Dr. Mehmet KARACA Komisyonumuza yaptığı sunuşta,  

Türkiye’de gözlenen uç doğa olaylarının en azından şimdilik küresel ısınmadan ziyade 

iklimin doğal değişebilirliği ile alakalı olduğunu ifade etmiştir. Uç hava olaylarının birer afete 

dönüşmesi, topografik koşulların, yanlış yerleşme ve yanlış arazi kullanımı uygulamaları gibi 

yerel ya da bölgesel coğrafya etmenlerinin yanı sıra, temel olarak insan sistemlerinin "olası" 

yerel hava tiplerine karşı hazırlıklı olma ve önlemler almadaki başarısızlığının doğal bir 

sonucudur. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre, Türkiye'de uç 

olaylar bazı dönemlerde çok, diğerlerinde ise daha az gözlenmiştir. Örneğin, 1940-2005 

dönemini kapsayan kayıtlara  bakıldığında, 1960’lı yıllar, 1980’li yılların başı ve 2000’li 

yıllar uç olaylar açısından öne çıkmaktadır. En fazla uç olayın meydana geldiği 1963 yılı ile 

2005 yılında yaklaşık aynı sayıda olay meydana gelmiştir (Şekil Dmi - 19).  

 
        Kaynak: www.meteor.gov.tr 
Şekil Dmi - 19 Türkiye’de 1940-2006 Yılları Arasında Meydana Gelen Uç Hava 
Olaylarının Yıllık Değişimi  

 Şiddetli yağış bilgileri, başta taşkınlar olmak üzere hidrolojinin birçok alanında en 

çok başvurulan kaynaklar arasındadır. Taşkın, sulama, ve drenaj ile ilgili proje ve altyapı 

çalışmalarında maksimum yağışların değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bir yerleşim 

alanında planlanan drenaj sistemleri için 2 ve 5-yıl tekerrürlü, erozyon ve sediment kontrol 

çalışmalarında 25-yıl, sel kapanı, gölet ve sulama regülatörleri gibi yapılar için 100-yıl 

tekerrürlü maksimum yağış tahminleri dikkate alınmaktadır. Şiddetli yağış bilgisi özellikle 



   33
 

arazi kullanımı, topografya ve toprak yapısı ile birlikte ele alındığında bir bölgenin taşkın 

riskinin ortaya konmasında ve değerlendirilmesinde öncü konumundadır [dmi8].  

Türkiye’de sel, taşkın ve şiddetli yağış afetinin son 65 yıldaki oluşum eğilimleri Şekil 

Dmi - 20’de gösterilmektedir. Buna göre, birbirinden farklı azalma ve artma eğilimi gösteren 

4 dönem belirlenmiştir. 1960’lı yılların ortalarına kadar devam eden artma eğilimi, daha sonra 

yerini azalma eğilimine bırakmış ve bu durum 1980’li yılların başına kadar devam etmiştir. 

Kısa bir artma eğilimine giren hadiseler, 1990’lı yıllarda yeniden bir  azalma ve yatay seyir 

halinde iken, 1994’den itibaren yeniden bir artma dönemine girmiştir.  

 

        Kaynak: Kömüşçü ve Ceylan, 2007 
Şekil Dmi - 20  Türkiye'de Toplam Sel veTaşkın Afetlerinin Uzun Yıllar Dağılımı 
 

Türkiye'nin batısında meydana gelen şiddetli yağışların genellikle Akdeniz üzerinden 

gelen alçak basınç merkezlerin etkisi ve atmosferdeki kuvvetli kararsızlık sonucu oluştuğu 

bilinirken, Karadeniz kıyılarında orografik etkenler daha ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin 

özellikle kıyı kuşağı şiddetli yağışlara bağlı taşkın riski taşıyan alanlardır. Buralarda meydana 

gelebilecek sel felaketlerinde şiddetli yağış tetikleyici unsur olmakla beraber, jeomorfolojik 

yapı, çarpık şehirleşme ve taşkın alanlarına ev yapımı gibi diğer faktörlerin de önemli rol 

oynayabileceği unutulmamalıdır.  

3.3.4 Taşkın Değerlendirmesi 
Taşkın, bir akarsuyun muhtelif sebeplerle yatağından taşarak çevresindeki arazilere, 

yerleşim yerlerine, altyapı tesislerine ve canlılara zarar vermek suretiyle, etki bölgesindeki 
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normal sosyo-ekonomik faaliyeti kesintiye uğratacak ölçüde bir akış büyüklüğü oluşturması 

olayı olarak ifade edilmektedir. 

Taşkın, yaşandığı bölgenin iklim şartlarına, jeoteknik ve topoğrafik niteliklerine bağlı 

olarak gelişen tabii bir oluşumdur. Ancak, taşkın  probleminde insan aktivitelerinin de etkisi 

bulunmaktadır. Taşkın riski bulunan sahalarda önceden önlem alınmadan süregelen 

kontrolsüz yapılaşma faaliyetleri dünyanın her yerinde sel afetinin en önemli 

sebeplerindendir. Dere yataklarına yapılaşma engellenmediği, dere ıslah çalışmaları 

hızlandırılmadığı ve özellikle bölgede yaşayan halk taşkın konusunda daha bilinçli 

davranmaya teşvik edilmediği sürece şiddeti az olan yağışlar dahi bu tür felaketlerin 

hazırlayıcısı olacaktır. 

Taşkın afetlerini, sadece meteorolojik oluşumlara bağlı olarak ifade etmek mümkün 

değildir. Özellikle, Türkiye gibi ekonomik gelişme faaliyetinin yoğun bir biçimde devam 

ettiği şartlarda, sanayileşme ve sektör çeşitliliğinin beraberinde getirdiği kentleşme süreci, 

akarsu havzalarının muhtelif kesimlerindeki insan faaliyetlerinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu 

da büyük ölçüde arttırmaktadır. Bu durum, havza bütünündeki hidrolojik dengeyi bozmakta 

ve sonuçta büyük miktarda can ve mal kaybına yol açan taşkın afetleri yaşanmakta, elverişsiz 

tarım yöntemleri ile topraklar daha yoğun bir şekilde kullanılmakta, ormanlar ve meralar 

tahrip edilmekte ve bütün bu şartlar altında taşkın afetleri giderek daha büyük ve sık olarak 

görülmektedir. İklim değişikliğinin neticesinde yağış rejiminde gerçekleşen bozulma ile 

birlikte söz konusu artış daha da büyümektedir. Sonuç olarak, Ülkemizde taşkınların sayısında 

giderek artan bir eğilim bulunmaktadır. 

Ülkemizde, sel ya da taşkın afetleri, depremlerden sonra en büyük kayıplara sebep 

olan doğal afetlerdir. Mevcut envanter verileri itibari ile ülkemizde taşkınlardan kaynaklanan 

ekonomik kayıplar her yıl için ortalama 100 milyon ABD Dolarına ulaşmaktadır. Buna karşın, 

taşkınların kontrolü ve zararlarının azaltılmasına yönelik olarak, genelde yapısal tedbirler 

yönünden sürdürülen projeli faaliyetler için ayrılan yatırım miktarı ise yılda ortalama 30 

milyon ABD Doları civarındadır. 1989-2006 yılları arasında Türkiye'de yaşanan taşkınlar ve  

verdiği kayıpların dağılımı aşağıda Tablo Dmi - 3 ve Şekil Dmi - 21'de gösterilmektedir. 

Tablo Dmi - 3 Türkiye’de  1989-2006 Döneminde Meydana Gelen Taşkınların Verdiği 
Kayıplar 
 

Yıl Taşkın 
Sayısı 

Su  Altında 
Kalan Alan (ha) 
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1989 10 9 500 
1990 26 7450 
1991 23 15 770 
1992 14 690 
1993 2 60 
1994 9 1680 
1995 20 201 100 
1996 4 11 000 
1997 1 1390 
1998 2 7000 
1999 1 - 
2000 4 8066 
2001 6 43 297 
2002 2 510 
2003 21 64 200 
2004 19 25 750 
2005 33 13 855 
2006 19 85 810 

TOPLAM 216 497 128 
         Kaynak: DSİ, 2007 

Tablodan görüleceği üzere, Türkiye'de, son 18 yılda  toplam 216 taşkın meydana 

gelmiş ve bu taşkınlarda 415 kişi hayatını kaybetmiştir. Taşkınlarda, yaklaşık 500.000 ha  

tarım  ve yerleşim alanı  su altında kalmış ve yaklaşık 2 milyar ABD Doları ekonomik kayıp 

ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde sık yaşanan taşkınlardan biri de Meriç Nehri taşkınlarıdır. Meriç Nehri 

Türkiye ve Yunanistan arasında 187 km sınır teşkil ettikten sonra Enez ilçesinde Ege 

Denizi'ne dökülmektedir. Burada yaşanan taşkın sebeplerinden en önemlisi Bulgaristan 

tarafında bulunan nehirler üzerinde inşa edilmiş olan (özellikle Arda nehrinde) barajların 

mansap şartları dikkate alınmadan hatalı işletilmelerinden kaynaklanmaktadır. Meriç, Arda ve 

Tunca Nehirlerinin yağış alanlarının Bulgaristan’da olması ve nehirler üzerinde bir çok 

barajın bulunması nedeniyle Bulgaristan Devleti'nin bu barajlarında mutlaka taşkın hacimleri 

bırakması gerekmektedir. Bulgaristan Devleti nehirlerdeki su durumlarını göz önünde 

bulundurarak Edirne merkezde birleşen Arda, Tunca, ve Meriç Nehirlerinin toplam 

debilerinin 1000 m3/s’yi aşmayacak şekilde baraj işletme çalışmalarını yapması önem arz 

etmektedir.  

Meriç Nehrinin Türkiye-Yunanistan arasında sınır teşkil etmesi nedeniyle nehir yatağı 

içinde ıslah çalışmaları yapılamamaktadır. Geçmiş dönemlerdeki kurak periyotlar esnasında 

nehir yatağı içinde bir çok adacıklar oluşmuş, bu adacıklar üzerinde ağaçlar oluşmuş, 

pürüzlülük katsayısı artmış ve yatak kesitlerinde daralmalar meydana gelmiştir. Ülkemiz ve 

Yunanistan kendi topraklarında Meriç Nehri boyunca seddeler ve tahkimatlar yapmak 
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suretiyle taşkınlardan korunma önlemleri almışlardır.  Ülkemizde Meriç Nehri boyunca kış ve 

yaz seddeleri yapılmış olup, yaz seddeleri 1000 m3/s, kış seddeleri ise yaklaşık 4000 m3/s’lik 

debileri emniyetle geçirebilmektedirler. 

Ancak bu tür koruma önlemleri ile Meriç Nehri taşkınlarının önüne geçilemediği 

görülmektedir. Ülkemiz ve Yunanistan Meriç Nehri’nin taşkınlarını önlemek için ortak bir 

Taşkın Koruma Projesi hazırlayarak hemen uygulamalıdır. Proje ile her iki ülke tarafındaki 

sedde boyutlandırmaları yeniden yapılmalı ve nehrin akışına mani olan unsurlar kaldırılarak 

suyun düzenli akışı sağlanmalıdır. Meriç Nehri taşkınlarından korunmak amacıyla aşağıdaki 

önlemlerin alınması gereklidir:  

 Bulgaristan topraklarında bulunan barajlar, mansap nehir kapasiteleri dikkate alınarak 

işletilmelidir. 

 DSİ tarafından Meriç Nehri boyunca taşkın alanı olarak belirlenen yerlerde kaçak 

yapılaşma kesin olarak önlenmelidir. 

 Meriç Nehri ve kollarının yataklarında biriken ve kesit daralmalarına sebep olan 

rüsubatın düzenli olarak her yıl temizlenmesi gereklidir.  

 Az da olsa taşkını önlemeye faydası olacak Tunca Barajı’nın bir an önce yapılması 

gereklidir. 

Hatay ilinde yapılan sunumlarda Asi Nehri’ndeki taşkınlar ve Suriye Hükümeti ile bu 

konuda bir anlaşmanın sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. 

 DSİ VI. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Ülkemizin önemli su 

kaynaklarından birisi olan Asi Nehri’nin, hemen hemen her yıl taşkınlara sebep olarak önemli 

can ve mal kayıplarına yol açmakta olduğu, 1990 yılında ilgili bakanlık ve kuruluşların 

temsilcilerinin iştirakiyle oluşturulan “Alt Komite” tarafından yürütülen çalışmalar 

neticesinde “Asi Sulama, Taşkın ve Enerji Projesi İlk İnceleme Raporu” hazırlandığı, rapor 

kapsamında öngörülen “Müşterek Çözüm” alternatiflerinin ele alınarak dost iki ülke arasında 

varılacak mutabakat çerçevesinde teknik ve ekonomik olarak uygun olan alternatifin 

geliştirilmesinin kabul edildiği ve baraj aks yeri belirlenmesi konusunda çalışmalar yapıldığı, 

ayrıca Mayıs 2007 tarihinde Şam’da yapılan toplantıda varılan mutabakat çerçevesinde, 

Taşkın Erken Uyarı Sistemi’nin kurulmasının karar altına alındığı, sisteminin oluşturulması 

için Türk ve Suriye teknik heyetlerince 2008 yılı içerisinde arazide gerekli etütlerin yapılacağı 

ve çıkacak sonuca göre projesinin hazırlanarak uygulanacağı ifade edilmiştir. 
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3.3.5 Kuraklık Değerlendirmesi 
Kuraklık ve küresel iklim değişikliği son zamanlarda oldukça çok gündeme gelen 

konular arasındaydı. Bu konudaki değerlendirmelere geçmeden önce kuraklıkla ilgili 

tanımları yapmak doğru olacaktır. Kuraklık meteorolojik olarak yağışların "normal" 

seviyelerinin altına düşmesi olarak tanımlanır. Daha geniş bir ifade ile kuraklık "yağışların 

kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucunda, arazi ve su 

kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengede bozulmalara sebep olan doğal 

olay" olarak tanımlanabilir (BMÇMS, 1997). Kuraklık başta meteorolojik olmak üzere 

tarımsal, hidrolojik ve sosyo-ekonomik olarak kendini gösterir. Kuraklığın başlangıç ve 

bitişinin belirsiz oluşu, kümülatif olarak artması, aynı anda birden fazla kaynağa etkisi, ve 

ekonomik boyutunun yüksek olması, onu diğer doğal afetlerden ayıran en önemli 

özellikleridir. Herhangi bir bölgede kuraklık, frekans, şiddet, süre ve etki alanı ifadeleriyle 

tanımlanır.  

 Meteorolojik kuraklık: Uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal 

değerlerin altına düşmesi olarak tanımlanır. Nem azlığının derecesi ve uzunluğu meteorolojik 

kuraklığı belirler ve bölgeden bölgeye gelişiminde farklılıklar gözlenir. Örneğin yağışın ve 

yağışlı gün sayısının belirli bir değerden az olması temeline dayanarak kurak periyotlar teşhis 

edilir. Diğer bir tanım şekli yağışın aylık, mevsimlik veya yıllık toplamlarının ortalamadan 

olan farkları ile ilişkilidir.  

Tarımsal kuraklık: Meteorolojik kuraklığın çeşitli özellikleri ile çok yakın ilişkilidir. 

Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanan tarımsal 

kuraklık nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Ürün 

miktarında azalmaya, büyümelerinde değişime ve hayvanlar için tehlikeye sebep olur. 

Hidrolojik kuraklık: Yeraltı su kaynakları, yüzey suları veya yağış periyotlarının etkisi 

ile ilişkilidir. Meteorolojik kuraklığın uzaması durumunda hidrolojik kuraklıktan söz edilir. 

Uzun süreli yağış azlığının kaynak seviyeleri, yüzey akışı ve toprak nemi gibi hidrolojik 

sistemin bileşenlerinde kendisini göstermesidir. Yeraltı suları, nehirler ve göllerin seviyesinde 

keskin bir düşüşe sebep olur. Bir dönemde yaşanan yağış miktarında azalma toprak neminde 

hızlı azalmaya neden olacağı için tarımla uğraşanlarca hemen hissedileceği halde 

hidroelektrik santrallerinde bir süre etkili olmayacaktır. 
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 Sosyoekonomik kuraklık: Meteorolojik, hidrolojik ve tarımsal kuraklık unsurlarının 

bazı ekonomik malların arzı ve talebine olan etkileriyle ilgilidir. Su yetersizliği insanları ve 

onların yaşamını etkilediğinde sosyoekonomik kuraklıktan bahsedilir. 

Türkiye'deki 1940-2006 dönemi uzun süreli yağış değişiklikleri dikkate alındığında, 

1955-1961, 1970-1977, 1982-1986, 1989-1994, 1999-2006 (2001 ve 2003 yılları hariç) 

dönemlerinin kurak geçtiği görülmektedir (Şekil Dmi - 22). Türkiye'de kuraklığa etki eden 

belli başlı etmenler arasında atmosferik koşullar, fiziki coğrafya etmenleri ve iklim koşulları 

yer almaktadır. Kuraklık olaylarının nedenlerine ilişkin yapılan çalışmalarda [dmi5], 

Türkiye'de son 20-30 yıldır yaşanan uzun süreli kuraklıklarda, atmosferik dolaşım 

sistemlerindeki değişikliklerin ve kaymaların etkili olabileceği söylenmektedir.  

 

         Kaynak: www.meteor.gov.tr 
Şekil Dmi - 21 1940-2006 Dönemi Türkiye Yıllık Toplam Yağış Anomalisi 

Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ Komisyonumuza yaptığı sunuşta,  BMÇMS’de temel alınan 

kuraklık indisini  (Kİ)  kullanarak, Türkiye’nin kurak bölgelerini belirlemeye yönelik yaptığı 

bir çalışmasının (Türkeş, 1998) sonuçlarına göre, Türkiye arazisinin yaklaşık üçte ikisinin 

yıllık su açığının bulunduğu kurak alanlar içerisinde yer aldığını söylemiştir. Şekil Dmi - 

23’de, Kİ < 1.0 olan alanlar, Türkiye’de yıllık su açığı bulunan alanları; Kİ < 0.80 olan 

alanlar, kurak-yarınemli ve yarınemli iklim koşulları; Kİ < 0.65 olan alanlar kurak-yarınemli 

ve Kİ < 0.50 yarıkurak  iklim koşullarını göstermektedir. Yarıkurak iklim koşullarına sahip 

araziler, Konya Ovası’nda ve Iğdır yöresinde egemendir. En kurak istasyon 0.3 Kİ değeri ile 

Iğdır, en nemli istasyon ise Kİ değeri 3.0 olan Rize’dir [dmi9 ve dmi10]. Türkiye’nin karasal 
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iç ve doğu bölgelerinin önemli bir bölümü ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, iklim etmenleri 

ve bitki örtüsü de dikkate alınarak, çölleşmeye eğilimli - biyolojik üretkenliğin azaldığı - 

araziler olarak değerlendirilmektedir. Akdeniz ve Ege bölgeleri ise yüksek ve parçalı yeryüzü 

şekilleri, tarım arazilerinin son 20-30 yıldaki tarım dışı ve sürdürülebilir olmayan fiili 

kullanımı, sanayi, turizm ve orman yangınları gibi iyi bilinen öteki doğal ve insan kaynaklı 

etmenler dikkate alınarak, gelecekte çölleşme süreçlerinden daha fazla etkilenebilecek yarı 

nemli alanlar olarak kabul edilmektedir. 

 

          Kaynak: Türkeş, 1998 
Şekil Dmi - 22 Yıllık Kuraklık İndisinin (Kİ) Türkiye'de Coğrafi Dağılışı 

2008 yılında hazırlanan Tarımsal Kuraklık Eylem Planı’nda, ağaçların her yıl 

oluşturdukları yıllık halkaların genişliklerinden yararlanarak geçmiş dönemlerin yağış ve 

sıcaklıklarını tahmin etmeye yönelik Türkiye'de yapılan çeşitli dentroklimatoloijk 

çalışmalarla, 350 yıllık dönemdeki kurak ve yağışlı yılların belirlendiği ifade edilmektedir. Bu 

çalışmaların sonuçlarına göre, kurak yıllar genellikle bir yıl, seyrek olarak iki ve Akdeniz 

Bölgesi’nde de bir kez üç yıl (1745-47) sürelidir. İki yıl süreli kurak dönem, Akdeniz 

Bölgesi’nde 7 kez, Karadeniz Bölgesi’nde de 5 kez yaşanmıştır. Kurak ve yağışlı yılların 

bazıları her iki bölge için ortak iken, büyük çoğunluğu farklı yıllardır. Her iki bölgede de 

kurak olan yıllar 1676, 1679, 1696, 1715, 1725, 1746, 1757, 1797, 1815, 1887, 1927-1928; 

yağışlı olanlar da 1655, 1665, 1678, 1681, 1689, 1698, 1709, 1727, 1871, 1901 yıllarıdır. Bu 

çalışmada elde edilen sonuçların birçoğunun Osmanlı Kaynaklarınca da doğrulandığı ifade 

edilmektedir. Yine sözü edilen çalışmada, seçilen iki istasyon için 1650 ve 2004 yılları 
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arasında yaşanan kurak yıllar aşağıdaki gibi çıkarılmıştır. Tabloda, alınan dönemde kuraklığın 

kaç yıl üst üste ve kaç kez yaşandığı verilmektedir (Tablo Dmi – 4).   

Tablo Dmi - 4 Kastamonu ve Konya Bölgesinde 1650 Ve 2004 Yılları Arasında Yaşanan 
Kurak Sayıları 

Bölge Kurak geçen süre Tekerrür Sayısı 
1 yıl sürekli kurak yıllar 29 
2 yıl sürekli kurak yıllar 5 

Kastamonu civarında 

(Batı Karadeniz) 3 yıl sürekli kurak yıllar Yok 
1 yıl sürekli kurak yıllar 29 
2 yıl sürekli kurak yıllar 7 

Konya civarında 

(Batı Akdeniz-İç Anadolu’ nun 
güneyi) 3 yıl sürekli kurak yıllar 1 

   

2007 Yılı Kuraklık ve Yağış Değerlendirmesi: 2007 yılı, genel olarak yağış azlığına 

bağlı kurak geçmiştir. Şekil Dmi - 24'de verilen Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğünün hazırladığı, 2007 yılı kuraklık dağılımına göre, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, 

Eskişehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Amasya, Mersin illeri civarı ile Doğu Karadeniz ve Doğu 

Anadolu'nun kuzey bölümleri dışında kalan ve Türkiye'nin yaklaşık üçte ikisine karşılık gelen 

alanlar kurak  bir  yıl yaşamıştır. Özellikle Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Karabük, Manisa, 

İzmir ve Mardin dolayları daha şiddetli kuraklığa maruz kalmışlardır. 2007 yılında yaşanan su  

         Kaynak: www.meteor.gov.tr 
Şekil Dmi - 213 2007 Yılı Türkiye Meteorolojik Kuraklık Haritası 
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sıkıntısında önceki yıllarda gözlenen yağış azlığının da etkisi bulunmaktadır. 2004 yılında 

Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri dışındaki bölgeler (Ege B. % 15, İç 

Anadolu B. % 21, Akdeniz % 3, Marmara B. %4) 1971-2000 normallerinin altında yağış 

almışlardır. 2005 yılında, Akdeniz Bölgesi’ne % 12, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne % 24 ve 

İç Anadolu Bölgesi’ne % 3 oranında normallerin altında yağış düşmüştür. 2006 yılında ise, en 

fazla Ege Bölgesi olmak üzere (%13), İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde, 

yağışlar sırasıyla % 3, % 4 ve % 7 olmak üzere, normallerin altında gerçekleşmiştir [dmi18]. 

Bunun yanı sıra, geçen yıl yaşanan bu kurak koşulların sadece ve doğrudan küresel iklim 

değişikliğine bağlanmaması gerekir. Başta yeraltı su rezervleri olmak üzere, su kaynaklarının 

sınırsız kullanımı, artan nüfusa bağlı olarak genişleyen tarım alanları nedeniyle artan sulama 

ihtiyacı ve düzensiz şehirleşmeye bağlı değişen su kullanımının yaşanan kuraklıklarda etkisi 

oldukça büyüktür. 

 

          Kaynak: DMİ, 2007 
Şekil Dmi - 224 Türkiye 2007 Yılı Toplam Yağışların 1971-2000 Dönemi Normaline 
Göre Yüzde Değişim Oranları. 

 
Türkiye'nin 2007 yılı yağışlarının normale göre (1971-2000 dönemi ortalaması) yüzde 

değişim oranlarının gösteren Şekil dmi2%'den  de anlaşılacağı üzere, 2007 yılı ülkenin büyük 

bölümünde yağışlar normallerin altında gerçekleşmiştir. 2007 yılı kuraklık haritasına benzer 

şekilde Çankırı, İstanbul, Kırıkkale, İzmir ve Manisa % 40'lara varan düşme oranlarıyla en 

kurak geçen bölgelerdir. Yine Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Ankara, Aksaray ve Adana 
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dolayları oldukça az yağış alan bölgeler arasındadır. Buna karşılık, Karadeniz'in doğusu, 

Doğu Anadolu'nun kuzey bölümleri ve İç Anadolu'nun doğusunda kalan bazı bölümler 1971-

2000 dönemi normaline göre fazla yağış almıştır. 

En güncel yağış bilgilerini kapsayan, 1 Ekim 2007 – 29 Şubat 2008 tarihlerini 

kapsayan dört aylık kümülatif yağışlar, genel olarak normalinden az ama geçen yıl yağışından 

fazla gerçekleşmiştir. Ülke genelinde normale göre % 6.9 azalış  ve geçen yıla göre  % 13.5 

artış gözlenmiştir. Geçen yıla göre, bölgeler arasında, Marmara, % 48; Ege ,% 53; Karadeniz, 

% 21 ve İç Anadolu % 26 oranında daha fazla yağış alırken, Akdeniz, % 3, Doğu Anadolu % 

31 ve Güneydoğu Anadolu % 5 oranında daha az yağış almıştır. 

3.3.6 Araştırma Komisyonu’nun Ankara Dışındaki Çalışmaları 
 Komisyonumuzun Konya, Beyşehir, Kütahya, Uşak, Gediz, Simav, Tekirdağ, Edirne, 

Çerkezköy, Sakarya, Hatay ve Şanlıurfa’yı kapsayan yerinde araştırma ve incelemeleri 

esnasında yapılan sunumlarda, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı 

Bölge/İstasyon Müdürlükleri aracılığıyla, ağırlıklı olarak sıcaklık ve yağış parametreleri 

olmak üzere yerel iklim ve değişikliklerle ilgili bilgiler verilmiştir. İlk inceleme gezisi, 

Konya'da karasal iklim özelliklerine sahip olan ilin yıllık ortalama yağışının 320 mm olduğu, 

1930-2007 yıllık yağış grafiğinde son 12 yılda azalma gözlendiği ve 2007 yılında toplam 

261.7 mm yağış düştüğü ifade edilmiştir. Yine, Akdeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir 

geçiş bölgesinde yer alan Uşak'ta yıllık toplam yağışın 532 mm olduğu; Simav'da 2007 yılı 

yağışlarının oldukça düşük olduğu; Gediz'de, 1996-2007 dönemi ortalama sıcaklık, yağış, 

maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık ve nisbi nem değerleri arasında 2007 yılının en düşük 

nisbi nemi (% 59.3) ve en düşük minimum sıcaklık (7.1 °C) değerine sahip olduğu 

belirtilmiştir. Sakarya'da 1998-2007 döneminden sıcaklıklarda artış ve özellikle 2004 yıında 

sonra yağışlarda azalma  gözlendiği,  son onbeş yılda en yüksek yağışın  (1172.7 kg/m2) 1997 

yılında ve en düşük yağışın (618 kg/m2) yılında gözlendiği söylenmiştir. Sahil yöresinde 

Karadeniz'in etkisiyle nemli bir iklim yaşanırken, kuzeye doğru çıkıldıkça karasal iklimin 

hakim olduğu Tekirdağ ilinde yapılan sunumda, sıcaklık, yağış ve nisbi nem ile ilgili bilgiler 

verilmiş, yaz sıcaklıklarında artışın gözlendiği ve 2007 yılında 546.9 mm ile yağışın yıllık 

yağış ortalamasının (569.7 kg/m2) altında gerçekleştiğinden söz edilmiştir. Şanlıurfa'da 

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün sunuşunda, Şanlıurfa il merkezi ve ilçelerine (Siverek, 

Hilvan, Bozova, Birecik, Ceylanpınar, Akçakale) ait uzun süreli maksimum, minimum, 

ortalama sıcaklık ve yağış değerlendirmeleri anlatılmıştır. Özellikle yaz mevsiminde 

sıcaklıkların arttığı; yağış dağılımının ilin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe azaldığı ve 
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yağışlı günler sayısının kış aylarında toplandığı; yağışlarda Şanlıurfa il merkezinde azalma 

eğilimi bulunduğu ve nispi nemde yaz aylarında % 5 artış olduğu ve bu durumun, batı-

kuzeybatı olan hakim rüzgar istikametindeki Atatürk Barajında su tutulmaya başlandığı 1990 

yılından itibaren başladığı gözlendiği belirtilmiştir. 

  İnceleme yerlerinde, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün gözlem 

istasyonunlarınca kaydedilen ortalama hava sıcaklığı ve yıllık toplam yağış değerlerinden elde 

edilen uzun süreli zaman dizilerindeki eğilimler ve 2007 yılı yağışlarının 1971-2000 

normaline göre yüzde değişim oranları Tablo Dmi-5’de özet olarak verilmektedir (Bu 

istasyonların uzun süreli ortalama sıcaklık ve yıllık toplam yağış zaman dizisi çizimleri Rapor 

ekinde yer almaktadır.). Buna göre, ortalama sıcaklıklarda, Konya, Beyşehir ve Kütahya 

dışında artış eğilimi gözlenmektedir. Beyşehir'de ise eğilim hafif azalma yönündedir. Yıllık 

toplam yağışlarda, Gediz azalma bakımından öne çıkmaktadır. Yine, Konya, Simav, Antakya 

da yağışlarda azalmaların gözlendiği yerler arasındadır. 2007 yılı toplam yağışların yüzdesiyle 

ilgili değerlendirmeler ışığında, Beyşehir ve Uşak dışında kurak bir yılın yaşandığı 

söylenebilir.  

Tablo Dmi - 5 Yerinde İncelemelerde Bulunulan Bölgelerdeki Uzun Süreli Sıcaklık ve 
Yağış Eğilimleri ile 2007 Yılı Toplam Yağış Değişim Yüzdeleri  

İstasyon adı Ortalama hava 
sıcaklığı Yıllık toplam yağış 

2007 yılı toplam 
yağış değişimi 
(1971-2000 
normaline göre) 

Edirne 
 

Hafif artış eğilimi Belirgin bir 
değişiklik yok 

% 13 artış 

Tekirdağ 
 

Hafif artış eğilimi Belirgin bir 
değişiklik yok 

% 3 azalma 

Sakarya 
 

Hafif artış eğilimi Belirgin bir 
değişiklik yok 

% 20 azalma 

Konya 
 

Belirgin bir 
değişiklik yok  

Hafif azalma eğilimi % 19 azalma 

Beyşehir 
 

Hafif azalma eğilimi Hafif artış eğilimi % 15 artış 

Uşak 
 

Hafif artış eğilimi Belirgin bir 
değişiklik yok 

% 2 artış 

Gediz 
 

Hafif artış eğilimi Azalma eğilimi % 11 azalma 

Simav 
 

Hafif artış eğilimi Hafif azalma eğilimi % 17 azalma 

Kütahya 
 

Belirgin bir 
değişiklik yok 

Belirgin bir 
değişiklik yok 

% 7 azalma 

Antakya 
 

Hafif artış eğilimi Hafif azalma eğilimi % 7 azalma 

Şanlıurfa 
 

Artış eğilimi Hafif azalma eğilimi % 19 azalma 
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3.4 Türkiye İçin İklim Değişikliği Öngörüleri 

Dördüncü IPCC Değerlendirme Raporu'nda çok sayıda küresel iklim modelinin 

sonuçlarına dayanan öngörüler, çözünürlüklerinin düşük olmasından (ortalama 200 km*200 

km) dolayı, iklim değişikliğinin gelecekte sektörler, ekolojik sistemler ve insan sağlığına 

etkilerini değerlendirmek için gereken bölgesel ayrıntıları içermemektedir. Bu nedenle, 

özellikle Türkiye ve bölgesini içeren yüksek çözünürlüklü iklim öngörülerine gereksinim 

vardır. Bu kapsamda ilk sayılabilecek çalışmalar, 2006 yılı Mart ayında başlayan ve Devlet 

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa 

yürütülen "Türkiye için İklim Değişikliği Senaryoları" isimli TÜBİTAK projesi altında 

devam etmektedir. Projede, istatistiksel ve dinamik ölçek küçültme yoluyla Türkiye için 

çeşitli iklim öngörülerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Prof. Dr. Mehmet KARACA ve 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, Araştırma Komisyonumuza yaptıkları 

sunumlarda, Türkiye'nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildiriminde de yer alan  FvGCM 

küresel iklim modeli sonuçları kullanılarak RegCM3 bölgesel iklim modelinin 

çalıştırılmasıyla elde edilen ilk proje sonuçlarından söz ettiler. Sonuçlara göre: 

 Gelecekteki dünyayı yansıtması bakımından en yaygın kullanılan kötümser (A2) 

senaryonun kullanıldığı model sonuçlarına göre ise, 2070-2100 dönemi için 

Türkiye'de sıcaklıklar 1961-1990 ortalamasına göre 2-6 C° dolayında yükselecektir. 

Kış mevsiminde sıcaklıklar ülkenin doğusunda daha fazla artış gösterecek, yaz 

mevsiminde ise bunun tersi olacak ve sıcaklıklar ülkenin batı bölgesinde doğuya 

nazaran 3-4 C° daha yüksek olacaktır (Şekil Dmi - 23).  

 

(a) (b) 
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(c) (d) 

     Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi, 2007 

Şekil Dmi - 235 2070-2100 Dönemi İçin 1961-1990 Ortalamasına Göre Türkiye'deki 
Sıcaklık Değişimi Öngörüleri. (a) Kış Mevsimi, (b) İlkbahar Mevsimi, (c) Yaz Mevsimi 
ve (d) Sonbahar Mevsimi. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

     Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi, 2007 

Şekil Dmi - 246 2070-2100 Dönemi İçin 1961-1990 Ortalamasına Göre Türkiye'deki 
Yağış Değişikliği Öngörüleri. (a) Kış Mevsimi, (b) İlkbahar Mevsimi, (c) Yaz Mevsimi ve 
(d) Sonbahar Mevsimi 
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 Küresel model sonuçlarında Türkiye'yi içine alan bölgeler için % 20'lik bir azalma 

öngörülen yağışlarda ise, belirgin değişikliklerin kış mevsiminde olacağı 

öngörülmektedir. Ege ve Akdeniz kıyıları boyunca yağışlar azalacak ve Karadeniz 

kıyısı boyunca artacaktır. İç Anadolu bölgesi yağışlarında ise az ya da hiç değişiklik 

olmayacaktır. 

 Kış yağışları Türkiye'nin bölgedeki su kaynakları bakımından son derece önemli olan 

Fırat ve Dicle havzasının üst bölümlerini de kapsayacak şekilde ülkenin güney 

bölümlerinde azalacaktır. Buna karşılık, sonbaharda GAP’ı içeren bölgelerde daha 

doğrusu deniz açığı olan bölgelerin havzalarında yağışlarda bir artış söz konusudur.  

 Doğu Karadeniz’de kıyı bölgeleri, önemli ölçüde daha fazla yağış alacaktır. Yaz 

yağışlarında büyük değişiklik bulunmamasına karşın, sonbaharda hafif artışlar 

görülmektedir (Şekil Dmi - 24). 

 Su potansiyeli açısından kar çok önemlidir. Kar derinliğinde yani kar-su eşdeğerinde, 

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek bölümlerinde ve Karadeniz dağlarının doğusunda 

kalan bölümde 200 mm'ye ulaşan azalmalar olacaktır. Bu da Fırat ve Dicle nehir 

havzası akışlarında azalma anlamına gelmektedir.  

 Fırat ve Dicle nehirleri, evsel ve endüstriyel kullanım için olduğu kadar enerji için de 

bölgenin ana su kaynaklarıdır. Son 30 yılda buraya kurulan barajlar ve sulama 

sistemleri  büyük arazi kullanımı değişikliklerine yol açmıştır. Bu nedenle, iklim 

öngörü sonuçlarının, bölgedeki su kaynaklarına ve  dolayısıyla enerji üretimi ve 

tarımsal üretkenliğe önemli yansımaları olabilecektir.  

 Yağışla buharlaşma arasındaki farkın yüzde değişimine bakıldığında, Türkiye'nin 

kuzeyinde artışlar öngörülmektedir yani yağış buharlaşmadan çok daha fazla olacaktır. 

Buna karşılık, güneyde yüksek oranlara ulaşabilecek azalışlar görülmektedir. Bu da 

yağışlarda öngörülen düşüşlerin diğer bir göstergesidir. 

 Şekilleri burada verilmemesine karşın, uç olaylarla ilgili model simülasyon 

sonuçlarından da söz etmek gerekirse, günlük sıcaklık aralığında (maksimum ile 

minimum sıcaklık arasındaki fark) 1961-1990’a göre 2070-2100’de güney bölgelerde 

aradaki açılım karasallığa doğru daha çok gidecektir. Bir ılıman bölge olmasına 

rağmen Akdeniz havzasında, karasal bir yapı söz konusu olacaktır. 2070-2100 

döneminde 1961-1990 dönemine göre, hava sıcaklığının  35 dereceden büyük olduğu 

gün sayısı, yaz mevsiminde batı bölgelerinde 40 güne ulaşan sayılarda artacaktır. 
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Doğu bölgelerinde ise 4 ila 7 gün sayıları vardır. Karadeniz Bölgesi’nde 35 dereceden 

daha fazla gün sayısında bir artım olacağı öngörülüyor. Eşik değeri 10 milimetre/gün 

olmak üzere yağışlı günler sayısında kuzeyde bir artım öngörülmektedir yani daha 

fazla sel olma riski bulunmaktadır.  Güneyde de kuraklık sinyalinin olma riski çok 

daha fazla çıkmaktadır. Ancak, gün sayıları (en fazla 11 gün) çok büyük değildir 

[dmi15]. 

 Prof. Dr. Mehmet KARACA'nın Komisyonumuza verdiği bilgilere göre, Akdeniz ve 

Karadeniz bölgeleri için deniz seviyeleri yükselmeleri son yüzyıl içinde 12 cm 

civarında olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin toplam yüzey 

alanının % 5'inden azının sahil şehirleri olmasına karşın, 30 milyondan fazla insan bu 

alanlarda yaşamaktadır. IPCC CZMS (1992) Ortak Yöntemi 1-m ASLR senaryosu 

kabul edilerek hem Türkiye hem de İstanbul için uygulanan bir çalışmanın sonuçlarına 

göre [dmi12], Türkiye düşük riskli ülkeler sınıfında yer almaktadır, ancak İstanbul 

yüksek risk değerlerine sahiptir. 

 IPCC SRES senaryolarından iyimser senaryonun (B2) kullanıldığı model 

sonuçlarında ise, 2071-2100 döneminde 1961-1990 dönemine göre, A2 senaryosuna 

benzer değişimler öngörülmektedir, ancak bu değişimler daha küçük oranlarda 

olacaktır. 

 Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından Komisyonumuza, yukarıda sözü edilen 

TÜBİTAK projesi kapsamında, diğer bir küresel iklim modelinin (ECHAM5GCM) A2 

Senaryosu çıktılarıyla yine RegCM3 bölgesel iklim modelinin çalıştırılmasıyla elde edilen 

simülasyonlardan söz edildi. Simülasyon sonuçlarında: 

 FvGCM ile elde edilen sonuçlara benzer şekilde,  2001-2030 günümüze daha yakın bir 

dönem için, kış yağışlarında özellikle kuzeyde olmak üzere, Türkiye’nin genelinde bir 

artım söz konusudur. İlkbahar yağışlarında artış, genelde batı bölgelerindedir. 

Sonbahar yağışlarında hem 2030’kadar olan, 2030-2060 döneminde 2070-2099 

dönemlerinde, bu bölgelerde bir artış görülmektedir.  

 Sıcaklıklarda ise, Türkiye'de gözlenen değişikliklere benzer şekilde, yaz mevsiminde 

güney ve batı bölgelerinde artışların daha fazla olacağı öngörülmektedir.  En fazla 

ısınma ise, 2070-2099 döneminde, Türkiye'nin güney batısı ve güneydoğu ile doğu 

Anadolu bölgelerindedir. 
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 2001’den 2100’e kadar olan dönemde, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz 

bölgelerinde yağış ve sıcaklığın değişimiyle ilgili simülasyon sonuçlarına  

bakıldığında, 2040’lara kadar sıcaklıkta çok fazla bir değişkenlik görülmemektedir. 

2050’den sonra bir artma eğilimi ve mevsimsel farklılıklar var. Yağışlarda ise 

mevsimsel değişkenlikler daha fazla öne çıkmaktadır. Örneğin, Akdeniz’de özellikle 

2050’den sonra kış yağışlarında  azalmalar var. İç Anadolu’da ise fazla bir değişkenlik 

olmayacaktır. Karadeniz’de ise tam tersine artma var.  Kış yağışlarında dönem dönem 

değişkenlikler söz konusudur. 

Geleceğe yönelik öngörülerin elde edildiği iklim modelleri, çok karmaşık bir sistem 

olan iklimi benzeştirmede belli bir performansa sahip olmaları nedeniyle, Türkiye için daha 

gerçekçi iklim öngörüleri elde etmek için,  farklı salım senaryolarına ilişkin daha fazla sayıda 

küresel iklim modeli sonuçları kullanılarak değişik bölgesel iklim modelleriyle simülasyonlar 

yapılması yararlı olacaktır.  

3.5 İklim Değişikliğinin Etkileri 

3.5.1 Küresel Etkiler 
 Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin doğal ve insan sistemlere gözlenen ve 

öngörülen etkileri, IPCC'nin Dördüncü Değerlendirme Raporu'nun "Etkiler, Duyarlılık ve 

Uyum" konulu II. Çalışma Grubu Bölümünde verilmektedir [dmi11]. 

 Son otuz yıllık gözlemsel veriler, özellikle sıcaklık artışı olmak üzere bölgesel iklim 

değişikliğinden pek çok fiziksel (kar, buz ve donmuş toprak; hidroloji ve kıyı süreçleri) ve 

biyolojik (karasal, denizel ve tatlı su) sistemlerin gözle görülebilir şekilde etkilendiğini ortaya 

koymuştur. Gözlenen etkilerden başlıcaları aşağıda başlıklar halinde verilmektedir: 

Doğal sistemler: 
 Buzul göllerinin sayılarında ve büyüklerinde artış; 

 Permafrost alanlardaki zemin özelliklerinde değişim ve dağlık alanlarda kaya 

çığlarında artış; 

 Arktik ve Antarktik bölgedeki bazı ekosistemlerde değişimler; 

Hidrolojik sistemler: 
 Buzul ve karla beslenen akarsularda ilkbahar maksimum akım tarihlerinin daha erken 

gerçekleşmesi ve akım değerlerinde artış; 
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 Bir çok bölgede göl ve akarsu sıcaklığında artış ve buna bağlı olarak termal yapıda ve 

su kalitesinde değişim; 

Karasal biyolojik ekosistemler: 
 İlkbaharda bitkilerde erken yapraklanma; kuş göçleri ve yumurtlama gibi fenolojik ve 

biyolojik olayların daha erken tarihlerde gerçekleşmesi; 

 Bitki ve hayvan türlerinde kutba ve daha yukarılara doğru kayma; 

 1980'lerin başından itibaren yapılan uydu gözlemlerin sonuçlarına göre, son ısınma 

nedeniyle uzayan termal büyüme dönemine bağlı olarak ilkbaharda bitki örtüsünde 

daha erken yeşerme; 

                      
         Sıcaklık değişimi °C 

                       
          Kaynak:IPCC,2007 
Şekil Dmi - 257 1970-2004 dönemi yüzey sıcaklıklarında ve fiziksel (mavi daireler) ve 
biyolojik (yeşil daireler) sistemlerde gözlenen değişiklikler 

 

Deniz ve tatlı su ekosistemleri: Artan su sıcaklığı ile buz örtüsü, tuzluluk, oksijen düzeyleri 

ve sirkülasyondaki değişikliklere bağlı olarak; 

 Yüksek enlem okyanuslarında alg, plankton ve balık varlığında erim kaymaları ve 

değişimleri; 

 Yüksek enlemlerde ve yüksek enlem göllerinde alg ve zooplankton sayısında artış; 
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 Akarsulardaki balıklarda erim değişimleri ve erken göçler; 

 Çoğunluğunun uyum ve iklim dışındaki etmenler nedeniyle ayırt edilmesi zor 

olmasına karşın, bölgesel iklim değişikliklerinin doğal ve insansal çevrelere başka etkileri de 

ortaya çıkmıştır. Sıcaklık artışlarının aşağıdaki sistemlere etkileri belgelenmiş durumdadır: 

 Kuzey Yarımküre yüksek enlemlerde ürünlerin ilkbaharda erken dikimi, yangın ve 

zararlılar nedeniyle orman değişiklikleri gibi tarım ve orman yönetimine etkiler; 

 Avrupa'da sıcak ölümleri, Kuzey Kutbu orta  ve yüksek enlemlerde alerjik polenler ve 

bazı alanlarda bulaşıcı hastalık vektörleri gibi sağlık konuları; 

 Kuzey Kutbu'ndaki (avlanma ve kar ve buz üzerinde seyahat gibi) ve Alp bölgesinin 

alçak yerlerindeki (dağ sporları) bazı insan etkinlikleri. 

İklim değişikliğinin etkileri, geçmişte ve günümüzde olduğu gibi, gelecekte de alansal 

ve zamansal farklılıklar gösterebilecektir. Örneğin, gelecekte, dünyanın bazı bölgelerinde 

kasırgalar, seller ve taşkınlar gibi şiddetli hava olaylarının şiddetlerinde ve sıklıklarında 

artışlar olabilecekken, bazı bölgelerinde uzun süreli ve şiddetli kuraklıklar ve çölleşme 

olayları daha fazla etkili olabilecektir. Etkilerin büyüklüğü ve zamanlaması, iklim 

değişikliğinin miktarına ve zamanlamasına ve bazı durumlarda uyum kapasitesine göre 

değişecektir. IPCC'nin bu yüzyıl için öngördüğü iklim değişikliklerinin her sistem ve sektör 

için öngörülen etkilerinin başlıcaları aşağıda sıralanmaktadır:  

Tatlı su kaynakları ve yönetimi: 
 Bu yüzyılın ortalarında, yıllık ortalama nehir akımı ve su varlığı, yüksek enlemlerde 

ve nemli tropikal bölgelerde % 10-40 oranında artacak, buna karşılık bazı kurak tropik 

ve orta enlem bölgelerinde, özellikle zaten su stresi yaşayan bölgelerde %10-30 

oranında azalacaktır; 

 Kurak alanlar genişleyecek ve şiddetli yağışların sıklıklarındaki artışlara bağlı olarak 

da sel riski artacaktır; 

 Buzul ve karla kaplı alanlarda depolanan su stokunda azalma olacak ve  su 

gereksinimini bu kaynaklardan temin eden dünya nüfusunun yaklaşık 1/6'sını olumsuz 

etkileyecektir. 

Ekosistemler: 
 Pek çok ekosistemin esnekliği bu yüzyılda, iklim değişikliğinin eşsiz bileşimi ve 

bağlantılı bozukluklar (sel, kuraklık, vahşi yangınlar, böcekler, okyanus 
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asidifikasyonu) ve diğer küresel etmenlerce (arazi kullanımı değişikliği, kirlilik, 

kaynakların aşırı kullanımı) geçilecektir;  

 Bu yüzyılın ortalarına doğru karasal ekosistemlerin net karbon alımı maksimum 

düzeye ulaşacak ve sonrasında azalacaktır; 

 Küresel ortalama sıcaklıklardaki artışların 1.5 - 2.5 ºC'yi geçmesi durumunda, bitki ve 

hayvan türlerinin yaklaşık % 20-30'u yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır; 

 Küresel ortalama sıcaklıklardaki artışların 1.5 - 2.5 ºC'yi geçmesi ve aynı zamanda 

karbondioksitin atmosferik birikimlerinin artması durumunda, ekosistem yapısında ve 

işlevinde, türlerin ekolojik etkileşimlerinde ve türlerin coğrafi dağılımlarında, 

biyolojik çeşitlilik ve ekosistem ürünleri ve hizmetleri (su ve gıda arzı) için 

çoğunlukla olumsuz sonuçlarla birlikte büyük değişiklikler olacaktır.  

 Okyanus sularının giderek pH değerlerinin düşmesi, kavkılı deniz canlıları özellikle 

mercanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır; 

Gıda, fiber ve orman ürünleri: 
 Uç hava olaylarının sıklığı ve şiddetinde öngörülen değişiklikler, öngörülen ortalam 

iklimin etkilerine ek olarak, gıda ve ormancılık üretimine ve gıda güvenliğine önemli 

sonuçları bulunmaktadır.  

 Ortalama sıcaklığın 1-3 ºC artması durumunda, orta ve yüksek enlemlerde verimlilik 

ürün türüne bağlı olarak biraz artacak, ancak bu orandan daha fazla sıcaklık 

artışlarında tüm bölgelerde verimlilik azalacaktır; 

 Alçak enlemlerde özellikle periyodik nemli-kurak dönemleri olan iklimlerde, 1-2ºC'lik  

sıcaklık artışı bile verimliliği azaltacak ve açlık riskini artıracaktır; 

 Orta ve yüksek enlemlerde ekim zamanı veya genetiği oynanmış tahıllar ile verimlilik 

korunabilecektir; 

 Bazı balık türlerinin dağılımında görülecek değişim balıkçılık sektörünü olumsuz 

etkileyecektir; 

 Kuraklık ve sel sıklıklarındaki artışlar, yerel üretimi, özellikle aşağı enlemlerdeki 

geçim sektörlerini olumsuz etkileyecektir. 

Orman ekosistemleri: 
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Bir ekosistem tipini belirleyen en önemli faktörler ısı  ve yağış rejimidir. Dolayısıyla 

iklimdeki değişimler ekosistemin yapısında ve fonksiyonlarında değişime sebep olabilir. 

[ÇobA11]. 

Sıcaklık artışının bitki türleri üzerine en önemli etkileri, suya ulaşım ve terleme olarak 

kendisini gösterecek ve su kaybına bağlı olarak terleme miktarı artacaktır. Yağıştaki artış ya 

da azalışlar bitki türleri üzerine en fazla etki edecek unsurdur. Çünkü fotosentez süreci  

doğrudan suyun miktarıyla ilgilidir. Yağıştaki bir düşüş aynı zamanda tohum üretimi ve genç 

fidanların yaşamasını da etkileyebilir. 

Artan CO2
  konsantrasyonlarının bitki türlerine olası etkilerini belirlemek amacıyla, 

bazı türler laboratuar şartlrında değişik gaz konsantrasyonlarına tabii tutulmuştur. Sonuçlar, 

kısa dönemde, bitkilerin topraktaki minerallere göre  değişik cevap verdiğini  göstermiştir. 

Bazı türlerde tepki pozitif olmuştur. Uzun dönemde dengeleme eğilimi göstermekle birlikte 

CO2
 konsantrasyonlarındaki artışla fotosentez artmıştır. Ancak, çalışmalar aynı zamanda bazı 

bitki türlerinin dokularının değişime uğradığını, bunun ise metabolizmayı ve potansiyel olarak 

verimliliği etkileyebileceği sonuçlarını da göstermiştir.  

 İklim değişikliğinin orman ekosistemlerine etkilerini aşağıda sıralayabiliriz: 

 Belirli türlerin yetişmesi için uygun alanların konumlarındaki değişimler 

 Odun ve odun-dışı orman ürünlerinin birim alandaki  üretiminde artışlar veya azalışlar 

 Ağaçları ve bitki türlerini etkileyen hastalıklar ve haşerelerin tipleri ve oluş sıklığında 

değişimler 

 Ekosistem fonksiyonlarının değişimi (biyokimyasal döngüler) 

 Besin miktarlarının azalması veya artması 

 Türlerin üretim döngülerinde değişimler 

İklim değişikliği orman ekosistemlerini olumsuz yönde etkileyebilmekle birlikte  

ormansızlaşma ve kirlilik gibi diğer süreçler de ormanların hayatiyetinde son derece 

önemlidir. Bu nedenle ormanların hassasiyeti ve adaptasyonuyla ilgili politika ve eylemler 

hazırlanırken  diğer süreçler de  mutlaka göz önünde tutulmalıdır. 

Orman Ekosistemleri ve Hassasiyet: 
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Hassasiyet, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı bir sistemin duyarlılık 

derecesi olarak tanımlanabilir. Sürdürülebilir gelişim açısından bir ekosistemin hassasiyeti 3 

boyutlu ele alınabilir : 

Çevresel boyut: Orman ekosisteminin hassasiyeti tam olarak iklim değişikliğinin doğrudan 

veya dolaylı  etkileriyle ilgili değildir. Doğal ve insani sistemler arasındaki  etkileşimler, bir 

sisteme olan etkilerin başka sistemleri etkileyebileceğini göstermektedir. Buna örnek olarak, 

tarımsal alanlara olan ihtiyacın orman ekosistemleri üzerine baskı yapması verilebilir. 

Sosyal Boyut: Orman ekosistemleri birçok mal ve hizmet üretmekte, bu nedenle  değişik 

sosyal gruplar bir çok şeklide ormanlara bağlı olarak yaşamını sürdürebilmektedir. Orman 

ürünleri ve hizmetlerinin bozulması topluma doğrudan olumsuz yönde etkileyecektir. Orman 

ekosisteminin su döngüsünü düzenleme, toprak koruma ve biyolojik çeşitliliği koruma 

hizmetlerinin bozulması sosyal hassasiyetin de artması anlamına gelmektedir. 

Ekonomik boyut: Orman ekosistemlerinden kaynaklanan veya onlarla ilişkili ürün ve 

hizmetlerin arzı ve talebi, politika unsurları ve birtakım sosyal farklılıklar üretilen ve tüketilen 

malların miktarını ve fiyatını belirler. 

Orman sektörünün ekonomik hassasiyetinin 2 ana faktörü vardır. Birincisi, ekosistem 

ve ağaçlandırma alanlarının yapısı ve fonksiyonlarındaki değişimler ile ekstrem olaylar ve 

afetlere bağlı olarak (ısı ve yağış rejimindeki değişiklikler nedeniyle) üretimdeki 

değişmelerdir. Bu faktörler, yerel ekonomileri doğrudan etkileyecek olan orman 

ekosistemlerinin üretim fonksiyonunu olumsuz yönde değiştirir.  

İkinci faktör, değişik üretici ülkelerin üretim fonksiyonlarındaki düzenlemelerle  

harekete geçebilecek uluslararası pazar koşullarındaki değişikliklerdir. Ormanların iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum için alınacak politika ve tedbirlerde bu üç boyutun da 

düşünülmesi gerekmektedir. 

Tarım: 
Tarım, geniş alanlar üzerinde yapılan bir çok yoğun faaliyetin iç içe sürekli olarak 

uygulandığı bir sektördür. Bu nedenle, insan etkisi ile ortaya çıkan küresel ısınma kavramı 

üzerine olumlu veya olumsuz etkilere sahiptir.   

Tarım; metan, diazot monoksit ve tarımsal faaliyetler sonucu kullanılan fosil yakıtlara 

bağlı olarak karbon dioksit gibi sera gazlarının salımına neden olmaktadır. Metan çoğunlukla 
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hayvancılık ve çeltik tarımı, azot oksit ise nitratlı gübre kullanımı ile salınmaktadır. Ayrıca 

sulamadan kaynaklanan buharlaşma nedeni ile de geniş alanlar üzerinde bağıl nemin  ve buna 

bağlı olarak sıcaklığı etkilemektedir.  

Yapılan çalışmalar iklim değişikliklerinin tarıma muhtemel etkilerini farklı boyutlarda 

ortaya koymuştur. Bunlardan bazıları; 

I. Toprak ve su dengesinin bozulması: 

 Toprağın bitkisel üretim kapasitesini azaltır ve arazi kullanım türlerini etkiler. 

 Topraktaki nem miktarını azaltarak sulama ihtiyacını artırır. 

 Erozyon riski arttırır.  

II.  Atmosferdeki CO2 seviyesinin artması ve buna bağlı olarak sıcaklığının yükselmesi  

 Mevcut bitki deseninin daha serin olan kuzey kesimlere kaymasına neden olur. 

 Mevcut bitki desenlerinde değişimler beklenmektedir.  

 Bitkisel üretimde verim ve kalitede değişiklikler olabilecektir.   

III. Mera ve hayvancılık üzerine etkileri: 

 Mera kapasitelerinde değişmeler beklenmektedir.  

 Hayvanlarda sıcaklık stresini artırarak üretimi etkiler. 

 Hastalık ve zararlılarda artışa neden olur. 

 Gıda miktarı ve kalitesini etkiler. 

IV. Yabancı ot ve zararlılar üzerine etkileri: 

 Kültür bitkileri susuzluk nedeni ile ortamdan uzaklaşınca yerine doğal türler olan 

 yabancı ot ve zararlılar artacaktır.  

 İlaç kullanımı artar. 

Kıyılar ve alçak uzanımlı alanlar: 

 Kıyılarda iklim değişikliği ve deniz seviyenin yükselmesinden dolayı kıyı erozyonunu 

da içeren riskler artacaktır ve bu etki kıyı alanlarındaki insana bağlı baskıların 

artmasıyla daha da kuvvetlenecektir.  
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 Mercanların düşük termal ve adaptasyon kapasitelerinden dolayı çabuk 

etkilenmelerine bağlı olarak deniz suyunda 1-3 °C'lik ısınmalar mercanların 

beyazlaşmasını ve ölümlerini arttıracaktır;. 

 Kıyılarda ve alçak uzanımlı alanlarda yaşayan milyonlarca insan, deniz seviyesi 

yükselmesi, sel ve su baskınları ve artan fırtına kasırgalarından olumsuz yönde 

etkilenecektir. 

 Kıyı alanları, özellikle nüfus yoğunluğu çok olan güney, batı ve güneybatı Asya’daki 

büyük delta bölgeleri, nehirlerin taşması ve deniz seviyesi yükselmesinden dolayı çok 

büyük risk altındadır. 

 Kıyılardaki sulak alanlar, lagün ve mangrov ormanları en olumsuz etkilenecek doğal 

sistemlerdir; 

 2080'lerde özellikle delta ve küçük adalarda yaşayanlar başta olmak üzere her yıl 

milyonlarca kişi deniz seviyesindeki yükselme sonucu sellere maruz kalacaktır. 

Endüstri, yerleşim ve toplum: 
 Endüstri, yerleşim birimleri ve toplum, bulundukları konuma ve ölçeğe göre geniş 

ölçüde  farklı etkilere maruz kalacaklardır; 

 En duyarlı endüstriler, yerleşimler ve toplumlar, genel olarak, kıyı ve nehir taşkın 

ovasında yaşayanlar, ekonomileri iklime dayalı kaynaklara bağlı olanlar, ve uç hava 

olaylarına sık sık maruz kalanlar ile özellikle hızlı kentleşmenin olduğu yerlerdir; 

 Özellikle yüksek risk bölgelerinde yaşayan fakir topluluklar, uyum kapasitelerinin 

düşük olması ve iklim dayalı kaynaklara (yerel su ve gıda arzı) bağımlı olmaları 

nedeniyle daha fazla zarar görecektir. 

 Uç olayların daha şiddetli ve/ya da daha sık yaşanması, bu olayların ekonomik ve 

sosyal maliyetlerini artıracaktır. Bu artışlar daha çok doğrudan etkilenene alanlarda 

çok daha fazla olacaktır. İklim değişikliğinin etkileri, doğrudan etkilenen alanlardan ve 

sektörlerden diğer alan ve sektörlere geniş ve karmaşık bağlarla yayılacaktır. 

Sağlık: 
Özellikler düşük uyum kapasitesine sahip toplumlarda olmak üzere milyonlarca 

insanın sağlık durumunu aşağıdaki şekillerde etkileyecektir: 

 Beslenme bozukluğu ve ona bağlı düzensizliklerde artış; 
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 Sıcak dalgaları, seller, yangınlar, fırtınalar gibi olumsuz şartlardan kaynaklanan 

ölümlerde, yaralanmalarda, sakatlanma ve hastalanmalarda artış; 

 İshal rahatsızlarında artan yük; 

 İklim değişikliği ilişkili yer ozonu birikimindeki artışa bağlı olarak kalp ve solunum 

hastalıklarının sıklığında artış; 

 Bazı bulaşıcı hastalık vektörlerinin alansal dağılımında değişiklik. 

3.5.2 Türkiye’ye Etkileri 
Türkiye, subtropikal kuşakta kıtaların batı bölümünde oluşan ve Akdeniz iklimi olarak 

adlandırılan bir büyük iklim bölgesinde yer almaktadır. Üç yanı denizlerle çevrili ve ortalama 

yüksekliği yaklaşık 1100 m olan Türkiye’de, birçok alt iklim tipi belirmiştir. İklim 

tiplerindeki bu çeşitlilik, Türkiye’nin yıl boyunca, orta enlem/polar ve tropikal kuşaklardan 

kaynaklanan çeşitli basınç sistemleri ve hava tiplerinin etki alanına giren bir geçiş bölgesi 

üzerinde yer almasıyla bağlantılıdır. Buna, topografik özelliklerinin karmaşıklığı ve kısa 

mesafelerde değişme eğiliminde olması vb. fiziki coğrafya etmenleri de eklenebilir. 

gösterebilecektir. IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu’nda Akdeniz, iklim değişikliğinden 

en çok etkilenecek bölgeler arasında gösterilmektedir. Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye'nin, 

ikliminde gözlenen ve öngörülen değişiklikler dikkate alınarak, küresel ısınmanın özellikle su 

kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, erozyon, tarımsal üretkenlikte değişiklikler, 

kuraklık ve bunlara bağlı ekolojik bozulmalar, sıcak dalgalarına bağlı ölümler ve vektör 

kaynaklı hastalıklarda artışlar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve küresel 

iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır. Aşağıdaki 

bölümlerde, en çok etkilenecek olan üç sektörle (su kaynakları, tarım ve insan sağlığı) ilgili 

değerlendirmeler bulunmaktadır. 

3.5.2.1 Su Kaynakları 
İklim değişikliğinin hidrolojik çevrim, su kaynakları, kaynakların yerel-bölgesel-

küresel yönetimi ve dağıtımı üzerine önemli etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin zararlı  

sinyallerini insanlık bugünden hisseder hale gelmiştir. Dünyanın değişik yerlerinde su 

kaynaklarının alansal ve zamansal davranışlarında önceden yaşanmamış değişimler 

gözlenmektedir. Bu nedenle, su kaynaklarıyla ilgili geliştirme çalışmalarında iklim 

değişikliğinin etkileri mutlaka irdelenmelidir. Küresel ısınmanın sonuçlarına karşı duyulan 

kaygının başlangıcından bu yana, suyun kara, deniz ve hava arasındaki çevrim hareketinde 

meydana gelen değişmelerin, ekonominin pek çok sektöründe, toplumda ve çevrede önemli ve 
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geniş çaplı etkilerinin sürmesi, geniş çevrelerce kabul edilen bir gerçektir. Örneğin, pek çok 

kara ve su ekosisteminin özellikleri, belirgin bir biçimde suyun mevcudiyetinden 

etkilenmektedir. Sulak alanların ekosistemleri, ırmaklar ve akiferlerdeki suyun kalitesinden de 

etkilenmektedir. Su, insan hayatının ve pek çok faaliyetin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun en 

çarpıcı örneği tarımdır. Ancak sanayi, elektrik üretimi, ulaşım ve atıksu yönetimi için de 

hayati önem taşımaktadır. Bununla beraber, temiz suyun mevcudiyeti ekonomik kalkınmayı 

da etkilemektedir. 

Sonuç olarak, dünyada iklim değişikliğinin hidrolojik faaliyetler üzerindeki etkisini su 

çevrimine ve su kaynaklarını da insan ve çevre su kullanımına odaklayarak inceleyen pek çok 

çalışma yapılmıştır. Bunların çoğunluğu, su dengesinde meydana gelebilen değişimler, 

örneğin yıl boyunca nehir, çay, ırmak ve dere akışlarında meydana gelen değişiklikler üzerine 

odaklanmıştır. Çalışmaların daha küçük bir bölümü, bu değişimlerin su kaynakları üzerindeki 

etkisini, örneğin, bir su haznesinin güvenilirliği veya taşkın riski incelemiş bulunmaktadır. 

Daha az sayıda çalışma, mümkün olabilecek uyum (adaptasyon) stratejilerini net bir şekilde 

irdelemiştir. Aynı zamanda  su sektöründe iklim değişikliğine uyum için ortaya çıkan fırsatlar 

ve kısıtlamaların değerlendirilmesi de göz önünde tutulmalıdır.  

İlk başta, iklim değişikliğinin, hidrolojik sistem ve çevrim ile su kaynakları üzerine 

baskı yapan pek çok unsurdan biri olduğunun vurgulanması gerekmektedir. Değişen toprak 

kullanımı ve toprak yönetim uygulamaları (tarım kimyasallarının kullanımı gibi) hidrolojik 

düzeni değiştirmektedir. Sonuç olarak, su kaynakları miktar ve kalitesinde gün geçtikçe bir 

kötüye gidiş gözlenmektedir. Genel olarak değişen talepler, bazı ülkelerde kişi başına talebin 

düşmesine rağmen, mevcut kaynaklar üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Su yönetiminin 

hedefleri ve süreçleri de değişmektedir.  

Pek çok ülkede, “sürdürülebilir” su yönetimine ve su çevresinin ihtiyaçlarına yönelik 

bir hareket ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 1992’de düzenlenen Uluslararası Su ve Çevre 

Konferansı’nda kabul edilen Dublin Beyanatı (Dublin Statement) su kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımını özendirmek ve mevcut kaynakların bozulmasını önlemek amacıyla 

yayınlanmıştır. Sağlıklı içme suyuna ulaşım, gıda üretimi için su, su kaynaklarının fazla 

kullanımı ve bundan kaynaklanan çevresel denge bozulması ve su kalitesinde meydana gelen 

düşüşün nedenleri iklim değişikliği tesiri altında araştırılmalıdır. Bu konuların kapsamı ve 

önemi ülkeden ülkeye değişmektedir. 1990’lı yılların son döneminde, su ile ilgili sorunların 

çözülmesine yönelik birkaç küresel girişimde bulunulmuştur. İklim değişikliğinin etkileri ve 
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iklim değişikliğine uyum sağlanması, öteki baskılar ve su sektöründe meydana gelen 

değişimler çerçevesinde değerlendirilmelidir [Dsi1]. 

Henüz iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisinin belirlenmesi kapsamında Türkiye 

genelinde bir çalışma yapılmamış olmakla birlikte, yapılan bazı projelerde havza bazında 

gerçekleştirilmiş çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar ve sonuçları hakkında özet bilgiler 

aşağıda verilmektedir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi SUMER tarafından, İklim Değişikliğinin Büyük Menderes 

ve Gediz Nehir Havzalarına Olası Etkileri’ne ilişkin yapılan çalışmanın ilk bölümünde, bir 

hidrolojik sistemin temel girdileri olan yağış, sıcaklık ve akım dizileri üzerinde eğilim analizi 

yapılmış, ikinci bölümünde ise iklim değişikliği senaryoları üretilerek, seçilen bölgede yağış 

ve sıcaklık değişimlerinin tahmini, bu değişimlerin havza bazına indirgenmesi, bunların Gediz 

ve Büyük Menderes için kurulacak havza modellerine girdi olarak sunulması ve böylelikle 

havzalarda evapotranspirasyon ve akım süreçlerindeki değişimlerin tahmini ile her bir 

havzada evapotranspirasyon ve akım değişkenlerinin, yağış ve sıcaklıktaki değişimlere 

duyarlılıklarının belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Gediz ve Büyük Menderes 

Havzalarındaki yağış ve sıcaklığa ilişkin değişiklik öngörüleri bir düzine küresel iklim modeli 

kullanılarak NCAR-CRU tarafından geliştirilen MAGICS/SCENGEN modeliyle elde 

edilmiştir. MAGICS modelinde yer alan B2-MESSAGE ve A2-ASF emisyon senaryoları 

uygulanmıştır.  

B2-MESSAGE senaryosuna göre 2030 yılı için yıllık ortalama sıcaklıkta 1,2 °C 

artış, yıllık ortalama yağışta %5’lik azalış, 2050 yılında sıcaklıkta 1,8 °C artış, yağışta %8’lik 

azalış, A2-ASF senaryosuna göre 2030 yılı için yıllık ortalama sıcaklıkta 1,2 °C artış, yıllık 

ortalama yağışta %5,8’lik azalış, 2050 yılında sıcaklıkta 2,0 °C artış, yağışta %10,2’lik azalış 

öngörülmüştür.  

B2 ve A2 senaryolarına göre su bütçesi modeli sonuçlarına bakıldığında, 2030 

yılında yüzey sularının yaklaşık %20 azalacağı, 2050 ve 2100 yıllarında akımlardaki azalma 

oranının sırasıyla %35 ve %50’nin üzerine çıkacağı öngörülmüştür. 

Yine B2 ve A2 senaryolarına göre hesaplanan potansiyel evapotranspirasyon (PET) 

değerleri ve bitki su talebi değerlerinin 2030, 2050 ve 2100 yılları için sırasıyla yaklaşık 

olarak %10, %15 ve %30 olsa da, iklim değişikliği senaryolarındaki etkin yağış 
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değerlerindeki düşüşler nedeniyle sulama suyu ihtiyaçlarının daha da yüksek çıkacağı 

öngörülmektedir.  

Buna göre Büyük Menderes ve Gediz Havzalarında iklim değişikliğinin bölgesel 

ölçekte beklenen etkilerinin, havzalarda zaten mevcut olan su kıtlığı ve su tahsisi 

problemlerini kapsam ve boyut açısından daha da arttıracağı söylenebilir [Dsi2]. 

İnsan ve Doğa Araştırmaları Enstitüsü-RIHN(Japonya) ile TUBİTAK ortaklığında 

yürütülen ICCAP projesi kapsamında Kuru Alanlarda İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim 

Sistemlerine Etkisi başlıklı uluslararası araştırma projesi Mart 2007 tarihinde sonuçlanmıştır. 

Çalışma, Hidroloji ve Su Kaynakları, Sulama-Drenaj, Bitkisel Verimlilik, Vejetasyon, 

Tarımsal Ekonomi gibi konulardaki araştırma grupları tarafından incelenmiştir. Hidroloji ve 

Su Kaynakları grubu kapsamında incelenen “Seyhan Nehri Havzasında Tarım Güvenliği İçin 

Su Kaynakları Sistemlerinin İklim Değişikliklerine Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması” 

başlıklı çalışma, küresel ısınma sonucunda meydana gelecek olan iklim değişikliğinin 

ülkemizdeki su kaynaklarına olan etkilerinin öngörülmesine yönelik olarak su kaynakları 

sistemlerinin bu tür değişimlere karşı gösterecekleri tepkileri denetleyen parametreleri 

tanımlayarak duyarlılıklarının Seyhan Havzası özelinde ortaya konulması amacıyla 

yürütülmüştür. Bu amaçla, söz konusu havza ölçeğinde uygulanan dağınık parametreli 

deterministik hidrolojik modeller kullanılmıştır. Modelin dayandığı varsayımlar geleceğe 

ilişkin projeksiyonlar olarak yorumlanmalıdır.  

Bu proje kapsamında Genel Sirkülasyon Modeli (GCMs) ve havza hidrolojik modeli 

çıktılarını havza ölçeğine indirgeyen bir modelleme çalışması yapılmıştır. Çalışmada SRES 

(Emisyon Senaryoları Özel Raporu) A2 senaryosu seçilerek MRI ve CCSR adlı iki yöntemle 

hesaplamalar yapılmış; MRI’ya göre sıcaklığın +2 oC artacağı, yağışın -159 mm azalacağı ve 

CCSR’ye göre de sıcaklığın +2,7 oC artacağı, yağışın -161 mm azalacağı öngörülmektedir. 

Yağışlardaki azalmanın Ocak, Nisan, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında diğer aylardan daha 

fazla olacağı, 1818 nolu akım gözlem istasyonu için ortalama aylık akımların şimdiki duruma 

göre dikkate değer biçimde azalacağı, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki azalmanın diğer 

aylara göre fazla olacağı ve aylık pik akımın şimdikinden daha önce görüleceği belirtilmiştir.  

Nehirlerdeki akış miktarı, gerçekleşen su çekimi, su temini ve su talebi gibi konuları 

kapsayan su kaynakları sistemine etkileri konusunda da çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada 

arazi ve su kullanımlarına göre yatırımların düşük olduğu koşullara (Senaryo 1) ve 
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yatırımların yoğun olduğu koşullara (Senaryo 2) göre senaryolar üretilerek değerlendirme 

yapılmıştır. Nehirlerde gerçekleşen su çekimi ile varolan akış arasındaki oran su stresini 

göstermektedir. Bu oranın 0,4’ü aştığı bir bölgede yüksek su stresinin olduğu yani suya aşırı 

bir talebin olduğu ifade edilmektedir. Şimdi 0,4 den daha az olan bu değerin, gelecek 

periyotta Senaryo 1’e göre 0,6-0,8 arasında, Senaryo 2’ye göre 0,6-1,2 arasında olacağı 

öngörülmüştür. Barajdaki su miktarına göre de Seyhan barajının gelecekteki rezervuar hacmi 

Senaryo 1’e göre şimdikinden daha az ve bazı durumlarda boş, Senaryo 2’ye göre sıklıkla boş 

olacağı belirtilmektedir. Su teminin, su talebine olan oranının göstergesi olan güvenirlik 

katsayısına bakıldığında bunun şimdi genellikle 1 olduğu ve baraj su temininin talebi 

karşıladığını gösterdiği, gelecekte Senaryo 1’e göre güvenirliğin; MRI’de 1 den 0,9’a doğru 

ve CCSR’de 1 den 0,8’e doğru değiştiği, Senaryo 2’ye göre ise MRI’de 1 den 0,7’ye doğru ve 

CCSR’de 1 den 0,5’e doğru değiştiği belirtilmektedir.     

Bu sonuçlara göre küresel ısınmanın akımlardaki azalmaya olan etkisiyle, akışa göre 

su çekim oranının artacağı, gelecekte Senaryo 1’e göre su kaynakları sisteminde su temininin 

talebi karşılamasının mümkün olacağı, buna karşılık Senaryo 2’ye göre küresel ısınma ve 

yukarı havzadaki su taleplerindeki artışın su kıtlığını yaratacağı öngörülmektedir [Dsi3]. 

Yapılan modelleme çalışmaları sonuçlarına göre, yeraltısuyu potansiyelinde de önemli 

düşümlerin olacağı belirlenmiştir. Adana Ovası yeraltısuyu kaynakları iklim 

değişikliklerinden önemli oranda etkilenmektedir. Yukarı Seyhan Havzasında yeraltısuyu 

besleniminde meydana gelecek azalma doğrudan doğruya Adana Ovasına kuzeyden oluşan 

yeraltısuyu akışını da etkilemektedir. Aynı şekilde, ova üzerine düşen yağıştan olan beslenme 

de de bir azalma görülmektedir. Öte yandan, sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla 

da daha çok su çekimi gerçekleştirileceğinden yeraltısuyu seviyesinde önemli düşümler söz 

konusu olmaktadır.  Adana Ovası akifer için, model tarafından hesaplanan yeraltısuyu bütçesi 

bileşenlerindeki değişimlerden, Adana Ovası yeraltısuyu kaynaklarının iklim değişikliklerine 

karşı yüksek derecede duyarlı oldukları görülmektedir. Sistemin duyarlılığı, büyük oranda 

Adana Ovası akiferine içe akışla beslenmede meydana gelen azalmadan kaynaklanmaktadır. 

Yeraltusuyu seviyesinde meydana gelen düşüş, ova akiferinde tuzlu su girişiminin de 

ilerlemesine neden olmaktadır. Sistemin yeraltısuyu modeli, tuzlu su girişim uzunluğunun 

yerlatısuyu seviyesindeki düşüme karşı duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Gelecekte 

yeraltısuyunun kuyularla çekiminde %50 oranında meydana gelecek artışın, 2080 yılı sonunda 

tuzlu su kamasının kara içine doğru 10 km kadar ilerlemesine neden olacağını göstermektedir. 

Depolamadaki azalma, doğal olarak yeraltısuyu kalitesinde de bozulmaya neden olacaktır. 
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Adana Ovasının kıyı kesimlerinde yeraltısuyunun tuzluluğu deniz tuzluluğunun %25’ine 

ulaşabilecektir. 

Avrupa Çevre Ajansı'nın yeni bir çalışmasına göre, halihazırda Dünya nüfusunun üçte 

biri önemli ölçüde su stresi (su miktarındaki azalmanın su varlığına oranı) yaşamaktadır ve 

artan talep ve/ya da Avrupa'nın büyük bölümünde azalan su varlığı nedeniyle de bu oran 

yüksek oranlarda artacaktır. Şekil Dmi - 26'da  2030 yılında Avrupa nehir havzalarındaki su 

stresinin yüzde değişim öngörüleri gösterilmektedir. Şekilden de görüleceği üzere, 

Akdeniz'deki pek çok nehir su stresiyle karşı karşıya kalacaktır. Türkiye'de ise 2030 itibarıyla, 

iç ve batı bölgelerinde % 40'ı aşan oranda su stresi  yaşanacağı öngörülmektedir. Güneydoğu 

ve Doğu bölgelerinde ise bu oran % 20-40 arasındadır [Dsi4]. 

 

 
Şekil Dmi - 268 2030 Yılında Avrupa'da Nehir Havzalarında Su Stresi  
 

Elde edilen sonuçlara göre, içme ve kullanma suyunda, bitkilerin doğal su ihtiyacı ve 

tarımsal su ihtiyacında yaşanacak artışa karşılık su kaynaklarındaki bu azalma, gelecekte su 

kaynaklarının daha etkin yönetiminin zorunlu olacağını göstermektedir. Bu kapsamda, 

sektörler arası su dağılımı, su tasarrufu, talebin yönetimi, su kullanımının kontrolü, gözlem 
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ağının genişletilmesi, büyük hacimli yapay depolama yapılarının arttırılması gibi konular 

öncelikli olarak bugünden başlayarak planlanmalıdır. 

3.5.2.2 Tarım 
İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek sektörlerin başında tarım sektörü 

gelmektedir. Tarım, küresel ısınmandan etkilenen ve aynı zamanda iklimi değiştiren bir 

özelliğe de sahiptir. Dünyada tarım alanında pek çok teknolojik gelişme olmasına rağmen, 

tarımsal üretimde iklim halen en önemli rolü oynamaktadır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Komisyonumuza yaptığı sunuma göre, atmosferdeki 

sera gazı birikimlerine bağlı olarak, önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilecek bir küresel 

ısınmanın, Türkiye’de neden olabileceği tarımsal etkiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Tarımsal üretim potansiyeli değişebilir. Bu değişiklik bölgesel ve mevsimsel 

farklılıklarla birlikte, türlere göre bir artış ya da azalış biçiminde olabilir 

 Yerkürenin jeolojik geçmişinde olduğu gibi, iklim kuşakları, ekvatordan kutuplara 

doğru yüzlerce kilometre kayabilecek ve bunun sonucunda da ülkemiz, Orta Doğuda 

ve Kuzey Afrika’da egemen olan, daha sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisinde 

kalabilecektir. İklim kuşaklarındaki bu kaymaya uyum gösteremeyen fauna ve flora ise 

yok olacaktır. 

 Türkiye’nin kurak ve yarı-kurak alanlardaki, özellikle kentlerdeki su kaynakları 

sorunlarına yenileri eklenecektir. 

 Doğal karasal eko-sistemler ve tarımsal üretim sistemleri zararlılarda ve 

hastalıklardaki artışlardan olumsuz etkilenecektir. 

 Türkiye’de su kaynakları üzerindeki en büyük baskıyı, Akdeniz ikliminin olağan 

özelliği olan yaz kuraklığı ile diğer mevsimlerdeki yağışlarda oluşan değişkenlik ve 

kurak devreler oluşturmaktadır. Bu nedenle kuraklık riskindeki artışlar, küresel 

ısınmanin tarım üzerindeki etkisini şiddetlendirecektir. 

 Kurak ve yarı-kurak alanlarının genişlemesine ek olarak yaz kuraklığının süresinde ve 

şiddetinde ortaya çıkacak artışlar, çölleşme süreci ile birlikte tuzlanma ve erozyonu da 

arttıracaktır. 
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 Kar erimesinden kaynaklanan akışının zamanlamasında ve hacminde meydana 

gelebilecek değişiklikler ise, su kaynaklarını, tarım, ulaştırma ve enerji sektörlerini 

etkileyebilecektir. 

 Türkiye’nin özellikle çölleşme tehdidi altındaki yarı kurak ve yarı nemli bölgelerinde 

(İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz) ormancılık ve su kaynakları 

açısından olumsuz etkiler ortaya çıkabilecektir. Nitekim son yıllarda, Türkiye 

ormanlarında görülen toplu ağaç kurumaları ile zararlı böceklerdeki artışlara, hava 

kirliliği ve asit yağmurlarının sebep olduğu değişik bulgularla ortaya konulmuştur. 

Kurak Alanlarda Tarımsal Üretim Sistemlerine İklim Değişikliğinin Etkisi (ICCAP) 

Araştırma, Türkiye’de Doğu Akdeniz kıyısında yer alan Seyhan Nehri Havzasında 

yürütülmüştür. Seyhan Havzası 25.000 km2 büyüklüğündedir. Havza farklı tarımsal işlevleri 

kapsamaktadır. Havzanın üst ve orta bölümlerinde kuru tarım, aşağı kesimlerde ise sulu tarım 

yapılmaktadır. Her iki kesimde de önemli tarımsal ürünler, örneğin, buğday, mısır, meyve ve 

sebze yetiştirilmektedir. Havzanın büyük bir bölümü kışlık ortalama yağışı 700 mm olan 

Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır. İlkbahar ve kış yağışları büyük su yapılarında 

tutulmakta; sulama ve enerji üretimi için kullanılmaktadır. Çalışmada Seyhan Havzası’nın 

seçilmesinin diğer temel bilimsel nedenleri aşağıda sıralanmıştır. [Tkb3] 

 Atlantik anomalileri, Hadley dolaşımları ve batılı rüzgarlar nedeniyle, akıntılarının 

etkisi altında bulunması, Akdeniz bölgesinin küresel ısınma yönünden duyarlı bir alan 

olması.  

 Havza, Türkiye ve Avrupa için önemli bir gıda üretim alanıdır. Üst havza kesimlerde 

yaygın bir hayvancılık ve çayır -meracılık yapılmaktadır.  

 Buğday gibi çok stratejik bir ürün, havzada çok uzun bir geçmişe sahiptir ve sulu ve 

kuru koşullarda yaygın biçimde üretilmektedir.  

 Seyhan Nehri’nin ulusal nitelikli su olması, havzanın tümünün ulusal sınırlar 

içerisinde bulunması  

İklim değişikliğinden gelecekte ülkemizin Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin öncelikle 

etkileneceği beklenmektedir. Bu nedenle özelikle bu bölgelerimizde beklenen değişikliklerle 

ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Akdeniz bölgemizde yapılan çalışmalarda 2070’li yıllar için aylık yağış dağılımı, 

miktarı ve sıcaklık değerleri elde edilmiştir. Bu çalışmaya göre anılan dönem için sıcaklıkta 3 
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0C’lik bir artış ve yıllık yağış miktarında % 25’lik bir azalış olacağı düşünülmektedir. Bununla 

birlikte potansiyel evapotranspirasyonda % 14’lük bir artış ve buna karşın gerçek 

evapotransprasyonda ise yağışın azalmasına bağlı olarak % 17’lik bir azalış olacağı tahmin 

edilmiştir.  

İklim değişikliklerinin gelecekte su kaynakları genelinde bir azalmaya neden olacağını 

düşünülmektedir. Yüzeysuyu kaynakları, kar depolaması ve yeraltısuyu potansiyelinde % 30’a 

varan azalmalar tahmin edilmektedir. Bitkilerin doğal ve tarımsal su gereksinimlerinde olacak 

artışa karşılık, su rezervlerindeki bu azalma, gelecekte su kaynaklarının daha etkin 

yönetiminin zorunlu olacağını göstermektedir. Bu kapsamda, sektörler arası su dağlımı, su 

tasarrufu, talebin yönetimi, su kullanımının kontrolü, gözlem ağının genişletilmesi, büyük 

hacimli yapay depolama yapılarının arttırılması gibi konular öncelikli olarak bugünden 

başlayarak değerlendirmeye alınmalıdır. İklim değişimi karşısında, Akdeniz havzasında, bitki 

örtüsünün önemli değişikliklere uğrayacağı kestirilmektedir.  

Örneğin, Akdeniz havzanın alt kesiminde bulunan orman türleri genel olarak, 

varlıklarını sürdürebilecek, ancak çok aşırı uygunsuz alanlarda (sığ, su tutma kapasitesi düşük 

ve eğimli topraklarda; taşlık-kayalık güney bakılarda) varlığını sürdürmesi kısmen tehlike 

altına girebilecektir. Maki örtüsü, varlığını sürdürecek; ancak, sıcaklık artışı ve yağış azalışı 

nedeni ile bugün yaygın olduğu yükseltilerden daha üst kesimlere doğru kayacaktır.  

Ayrıca, içerdiği bitki bileşimi içerisinde nemi seven türler aleyhine değişiklik 

olabilecektir. 1200 m den sonra iğneyapraklı türlerin ağırlıklı bitki örtüsünde çok önemli bir 

değişimin olmayacağı varsayılmaktadır.  

Akdeniz havzasında, stratejik öneme sahip buğday bitkisine ilişkin analizlerde, bitkisel 

verimin artan sıcaklık ve azalan yağışlardan olumsuz etkileneceği belirlenmiştir. Buğdayda 

yaz aylarında sulama suyu gereksiniminin artması, sıcaklığın yükselmesi ile 

ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, artan sıcaklık bitki büyüme süresinin kısalmasına da neden 

olmaktadır. Bu yaklaşım içersinde kış aylarında azalacak yağışlar nedeniyle havzada buğday 

ekiminin zorlaşacağı ve yetiştirme alanlarının havzanın orta ve kuzey kesimlerine kayacağı 

tahmin edilmektedir.  

İklim koşullarına bağlı olarak, tarımsal ürün çeşitliliğinin de değişeceği ve bundan 

dolayı buğday ve diğer ürünler için havzanın kuzey kesimlerine şimdiden sulama amaçlı 

yatırımların yapılması önemli ve gereklidir.  
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Buna karşılık, gelecekte CO2 derişiminin artmasının, buğdayda net fotosentez hızını 

arttırarak verimi olumlu yönde etkileyeceği beklenmektedir.  

 Mısır bitkisine ilişkin çalışmalarda, sıcaklığın arttığı koşullarda, gelişme verim 

benzeşimleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ortalama kuru madde üretiminde 

birinci ve ikinci ürün mısırda 1981-2010 yılları ile 2040-2060 yılları arası dönemlerde, 

sırasıyla, % 11.7’lik ve % 14,9’luk bir düşüş olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, artan 

CO2 derişiminin fotosentezi artıracağı; ancak, yüksek sıcaklıklarla beraber gelişme 

dönemini kısaltacağı ve toplam verimde düşmelere neden olacağı belirlenmiştir.  

 İkinci ürün mısır bitkisinde büyüme süresinin kısalması nedeniyle dane ağırlığının 

azalmasından dolayı verimde azalışlar meydana gelmiştir. Mısırda dane sayısındaki 

azalış, dane ağırlığındaki artışla dengelenmektedir. Sıcaklıktaki artışın dane 

gelişiminde azalmaya neden olduğu saptanmıştır. 

Türk Tarım Sektörü Modeli (TASM) 
Dellal İ. ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada, HadCM Modelinin 2050 yılı 

projeksiyonları kullanılarak, Türkiye’de 5 temel ürün itibariyle (buğday, arpa, mısır, pamuk, 

ayçiçeği) 7 coğrafik bölgede ve ulusal düzeyde, verimlilikte, ekim alanında, üretimde, üretim 

deseninde ortaya çıkabilecek değişiklikler araştırılmış ve üretici refahı , tüketici refahı ve 

fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 

Türkiye genelinde verimlilikte % 2 ile % 13 arasında azalma olabileceği, bununda ekim alanı 

ve üretim desenini değiştireceği belirlenmiştir Şekil Tkb1. Verimlikte düşmenin, üretim 

miktarını gerileteceği, bununda fiyatlarda yükselme yaratarak, üretici refahının artıracağı, 

tüketici refahını ise azaltacağı bulunmuştur (Şekil Tkb2) [Tkb2]. 

 Buğday ve arpa veriminde % 7,58 azalma 

 Mısır veriminde % 10,14 azalma 

 Ayçiceği veriminde % 6,35 azalma  

 Pamuk veriminde % 2,19 azalma olacağı tahmin edilmektedir. 
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      Kaynak:Dellal ve Mc Carl, 2004 

Şekil Tkb - 2 Bölgesel Ürün Deseni Değişimi 

2006-2007 Yılında Yaşanan Kuraklığın Türkiye Tarımı Üzerine Etkileri Ve Yapılan 

Çalışmalar: 

Küresel ısınmanın etkilerinin kendini hissettirmesiyle, Türkiye’de bu konuda 

yapılacak çalışmaları belirlemek üzere, konuyla ilgili olarak 06/02/2007 tarihinde Tarım ve 
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Köyişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Orman Bakanı bir araya 

geldiler ve ''İklim Değişikliği, Kuraklık ve Su yönetimi'' konulu basın toplantısını 

gerçekleştirdiler. Su, hava ve toprak üçgeninde ortaya çıkan gelişmelerin Türkiye'yi yakından 

ilgilendirdiğinden dolayı yapılan çalışmaları daha da desteklemek amacıyla; 

Küresel ısınmadan ülkemizin ne şekilde etkilenebileceğini bu değişikliğin nerelerde 

tehdit, nerelerde fırsat oluşturulacağını önceden tahmin etmek, risk analizleri yapmak, 

izlemek ve gerekli tedbirleri almak üzere çalışmalar başlatıldı. 

Ayrıca tarımsal  kuraklıklara hazırlıklı olmak için , Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ile 

Kuraklık Yönetimi Çalışmalarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, 7 

Ağustos 2007 tarih ve 2007/12477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu karara 

dayanılarak Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kurulmuş ve Tarımsal 

Kuraklık Eylem Planı hazırlanmıştır.  

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu’nun altında Bakanlar Kurulu 

Kararı gereği; İzleme Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi ile Risk Değerlendirme Komitesi 

kurulmuş ve bu komiteler görevlerini sürdürmektedirler. 

Tarımsal kuraklıkla ilgili yapılacak çalışmaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

koordinatörlüğünde, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Orman 

Bakanlığı yürütmektedir. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yaşanacak kuraklığın etkilerini azaltmak için, İstanbul 

Teknik Üniversitesi işbirliği ile uygulanmak üzere Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ile “Tarımsal Rekolte İzleme ve Takip Merkezi” ve Konya Bahri Dağdaş 

Uluslararası Araştırma Enstitüsünde “Kuraklık Test Merkezi”nin kurulmasına ilişkin 

çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca “Kurak Şartlarda İleri Yetiştirme Teknikleri Projesi” 2008 

yılında uygulamaya başlanmıştır. 

Yapılan inceleme gezilerinde kuraklığın halk tarafından genellikle algılandığı ve 

kuraklığa karşı birtakım tedbirlerin geliştirilmekte olduğu memnuniyetle gözlenmiştir.  

Örneğin, Konya İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Sabri AK; “su tasarrufunda arazi 

toplulaştırmasının çok önemli bir yer tuttuğunu, ayrıca İl Genel Meclisi’nde toplulaştırma 

yapılmayan yerlerde sulama yatırımı yapmamak üzere bir karar aldıklarını” söyledi. 



   68
 

Çumra Belediye Başkanı Nasır ERSÖZ, ilçelerinin tahıl ambarı olduğu ve bütün 

tarımsal ürünlerinin sulu tarımının yapıldığını ve halkın % 85 inin tarımla uğraştığını ifade 

etmiş ve salma sulama yapan çiftçilerine ceza verdiklerini ifade etti. 

Konya DSİ Bölge Müdürlüğü yetkileri kuraklıkla mücadelede alınması gereken 

tedbirleri kısaca şöyle özetlediler: 

 Tarımda üretimin havzadaki su potansiyeli de dikkate alınarak bölgesel bazda 

planlanmalıdır.   

 Kaçak kuyuların bir an önce tespit edilmesi ve önlemler alınmalıdır. 

 Su kullanıcıları eğitilmelidir. 

 Kurağa dayanıklı tohumluk kullanılmalıdır. 

Yapılan incelemelerde yaşanan kuraklıkla ilgili yetkililerin çok farklı ve çelişkili 

bilgiler verdikleri gözlenmiştir. Bunun nedeninin kurumsal bir izleme mekanizmasının ve 

konu ile ilgili bir veritabanının oluşturulmaması olduğu anlaşılmaktadır. Bir an önce iklim 

değişikliği veya kuraklığın izlenmesi ve elde edilen verilerin uygun veritabanlarında tutulması 

gerekmektedir.  

3.5.2.2.1 Kuraklığın Tarım Sektörüne Etkileri  

Tarımda kuraklığın etkileri; ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler olmak üzere üç 

başlık altında incelenebilir [Tkb 3]: 

a) Ekonomik etkiler: 

 Üründe kayıp, ürün azalması, böcek istilası, bitki hastalıkları, ürün kalitesinde düşüş 

 Hayvancılıkta kayıp, otlakların verimliliğinin azalmaları, hayvanlar için su ve besin 

temin edilememesi 

 Orman ürünlerinde kayıplar, orman yangınları, ağaç hastalıkları, böcek istilası, orman 

alanlarının ve verimliliğinin azalması 

 Gıda üretiminde düşüş ve stoklarında azalma 

 Finansal kaynak bulmada zorluk (kredi riski) 

 Yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık 

 Su ürünlerinde kayıp, suyun taşınmasında pahalılık 

 Çiftçi gelirinde kayıplar 

 Tarımsal üretimin doğrudan bağlı olduğu endüstrilerde kayıplar 
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 Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik 

b) Çevresel etkiler: 

 Toprakta su ve rüzgar erozyonu 

 Bitki alanlarına zarar 

 Suyun kalitesine etki 

 Hayvan kalitesine etki 

 Hayvan doğal yaşam alanlarına etki 

c) Sosyal etkiler: 

 Yiyecek kıtlığı 

 Yoksullukta artış 

 Göç 

 Sosyal huzursuzluk 

 Kırsal alanlarda yaşam seviyesinde düşüş 

2006-2007 yılında yaşanan kuraklığın etkileri: 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2006-2007 yılında yaşanan kuraklık zararı ile ilgili şu 

önlemleri almıştır: İç Anadolu başta olmak üzere ülkemiz açısından, tahıl ve yem bitkileri 

gelişme sezonunun kritik dönemlerinin sonu olan mayıs sonu haziran başı itibariyle yapılan 

değerlendirmelerde, kuraklık zararının durumu ortaya konulmuştur. Teknolojik bilgiler 

kullanılarak yapılan tespitlerde, 40 ilimizde zararın % 3 ile % 40 arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Zarar tespit edilen tüm illerin destek kapsamına alınması için, 4 Temmuz 2007 

tarihli ve 2007/12339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır. Kararname ile 2007 yılı 

ilkbahar dönemindeki kuraklık nedeniyle, 40 ilde ürünleri % 25 ve üzerinde zarar gören 

çiftçilere, sertifikalı tohumluk ihtiyacının karşılanması amacıyla, kaybettikleri ürün miktarına 

karşılık gelen alan için; 

Buğdayda   : 15 YTL/da, 

Arpa ve korungada   : 12 YTL/da, 

Fiğde     : 20 YTL/da tutarında kuraklık desteği verilmiştir. 

Kuraklıktan etkilenen 564.548 çiftçiye, toplam 265.883.983 YTL tutarında ödeme 

yapılmıştır.  

Ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal 

kredi borçlarının, düşük faizle ve 1 yıl süre ile ertelenmesi sağlanmıştır. 
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Diğer taraftan Ziraat Odaları Başkanı Şemsi BAYRAKTAR kuraklığın ekonomik 

etkisinin 5 milyar YTL olduğunu iddia etmektedir. Ancak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

yetkileri zararın bu boyutta olmadığını ifade etmişlerdir. 

Komisyonumuzun Edirne’ye yaptığı inceleme gezisinde, Edirne Tarım İl Müdürlüğü 

yetkililerinin verdiği bilgi doğrultusunda; 2006-2007 yılında yaşanan kuraklıkta buğday 

üretiminde bir kayıp olmadığı, ancak ayçiçeğinin gelişim döneminde yağışların az olması 

nedeniyle verim 2006 yılından daha düşük olduğunu ve 2006 yılında verimin 2.380 kg/ha 

iken 2007 yılında verim 2.040 kg/ha olduğunu ifade etti. 

3.5.2.3 Sağlık  
Doç. Dr. Songül VAİZOĞLU’nun Komisyonumuzda yaptığı sunuşta, toplumun iklim 

değişikliğinden etkilenmesini belirleyen etmenler arasında nüfus yoğunluğu, ekonomik 

gelişmişlik düzeyi, mevcut gıda kaynakları, gelir düzeyi ve dağılımı, yerel çevre koşulları, 

sağlık düzeyi (mevcut hastalıklar), sağlık hizmetlerine ulaşım, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve 

halk sağlığı altyapısı olduğunu belirtmiştir.  

Özellikle çocuk, yaşlı, özürlü ve yoksullar; astım, kalp hastalığı gibi sağlık sorunu 

olan kişiler: yetersiz alt yapısı olan yoksul ülkeler, nüfus yoğunluğu fazla olan ülkeler, 

sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar, gelir kaynakları kısıtlı olan ülkeler, birinci basamak 

sağlık hizmeti olmayan ya da sağlık hizmeti kalitesi düşük olan ülkeler, iklim değişikliğinden 

en fazla etkilenmesi beklenen risk gruplarını olduğunu belirtmiştir. Şekil Sağlık – 1’de iklim 

değişikliğinin insan sağlığı ve faaliyetleri üzerine etkisi gösterilmektedir.  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Doğrudan Oluşan Etkiler

Dolaylı Etkiler

Sıcak Dalgalarına 
Bağlı Ani Hastalık 
ve Ölümler

Sıcaklık Uç
Değerlerine Bağlı
Hastalık ve 
Ölümler

Diğer Aşırı Hava 
Olaylarının Sıklık ve 
Şiddetindeki 
Değişiklikler

Ekosistem 
Değişiklikleri

Vektörlerin Yaşam 
Alanlarında Artış ve 
Değişim

Vektör Kaynaklı
Hastalıklarda Artış

Sıtma
Arbovirus
Enfeksiyonları

Viral
Ensefalit

Dang Ateşi

Yeniden 
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Hastalıklar

Tbc Sifiliz HIV

Hastalık Etkenlerinin 
Virulansında ve 
Çoğalma Hızında Artış

Su ve Gıda 
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Bulaşıcı
Hastalıklarda 
Artış
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Bozulması

Deniz 
Seviyesinde 
Yükselme

Sularda 
Tuzlanma

Su ve Besin 
Kaynaklarının Yerel 
Ekolojilerinde Değişme

İshal ve Diğer 
Bulaşıcı Hast. 
İnsidansında
Artış

Su 
Kaynaklarının 
Azalması

Çölleşme

Buzulların Erimesi 
İle Deniz Suyunun 
Termal Genişlemesi

Otlak Alanlarının 
Azalması

Tahıl Üretim 
Alanlarında Azalma

GÖÇLER
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Çoğalma Hızında Artış

Su ve Gıda 
Kaynaklı
Bulaşıcı
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      Kaynak: Doç. Dr. Songül Vaizoğlu’nun Sunumu 
Şekil Sağlık - 1 İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı ve Faaliyetleri Üzerine Etkisi 

Prof. Dr. Çağatay GÜLER’in Komisyonumuzda da ifade ettiği üzere, iklim 

değişikliğinin insan sağlığı üzerinde etkisinin büyüklüğünü önceden kestirmek ve 

değerlendirme yapmak oldukça güçtür. Sağlık risklerinin geleceğe ait iklim çevre senaryoları 

ile paralel değerlendirilmesi gerekmektedir. İklim ile ilişkili sağlık sorunları, geniş coğrafi 

alanlarda ortaya çıkmakta ve geniş zaman dilimlerini (yıllar-on yıllar) içermektedir. İklim 

kaynaklı sağlık etkileri doğrudan etkilerle ortaya çıkabileceği gibi, daha çok dolaylı yollarla 

ve karmaşık ilişkilerle de ortaya çıkabilmektedir. İklim değişikliğinin insan sağlığına etkileme 

yolları Şekil Sağlık - 2’da gösterilmektedir(1-3). 

İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

Çevresel 
Etkilenme

Bölgesel İklim 
Değişiklikleri

Sıcak Dalgaları

Aşırı İklim 
Olayları

•Sıcaklık

•Yağışlar

Bulaşma Yolları

Hastalığın Geçiş
Dinamikleri

Ekosistem Değişiklikleri 
ve Su Kaynaklı
Değişiklikler

Sosyoekonomik ve 
Demografik Sorunlar

Düzenleyici 
Etkiler

Sağlık Etkileri

Sıcaklıkla İlgili 
Hastalık ve Ölümler

Aşırı Hava Olaylarına 
Bağlı Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ile 
İlişkili Sağlık Etkileri

Su ve Gıda Kaynaklı
Hastalıklar

Vektör ve Kemirici 
Kaynaklı Hastalıklar

Yetersiz Gıda ve 
Suya Bağlı Sorunlar

Ruhsal Sorunlar, 
Beslenme Sorunları
vb.

İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

Çevresel 
Etkilenme

Bölgesel İklim 
Değişiklikleri

Sıcak Dalgaları

Aşırı İklim 
Olayları

•Sıcaklık

•Yağışlar

Bulaşma Yolları

Hastalığın Geçiş
Dinamikleri

Ekosistem Değişiklikleri 
ve Su Kaynaklı
Değişiklikler

Sosyoekonomik ve 
Demografik Sorunlar

Düzenleyici 
Etkiler

Sağlık Etkileri

Sıcaklıkla İlgili 
Hastalık ve Ölümler

Aşırı Hava Olaylarına 
Bağlı Sağlık Etkileri

Hava Kirliliği ile 
İlişkili Sağlık Etkileri

Su ve Gıda Kaynaklı
Hastalıklar

Vektör ve Kemirici 
Kaynaklı Hastalıklar

Yetersiz Gıda ve 
Suya Bağlı Sorunlar

Ruhsal Sorunlar, 
Beslenme Sorunları
vb.  

       Kaynak: Prof. Dr. Çağatay GÜLER’in Sunumu 
Şekil Sağlık - 2 İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığını Etkileme Yolları 

Normal olarak pek çok ülkede kış aylarında ölümler yaz aylarından %10-25 daha 

fazladır. Sıcak dalgalarının sıklığında artış ile görülen sıcak yazlarda, ölümlerin ve acil servis 

başvurularının arttığı belirlenmiştir. En çok etkilenen gruplar yaşlılar, kardiyovasküler, 

serebrovaskuler ve solunum sistemi hastalığı olanlar ve bebeklerdir [Sağlık 1-3].  

Sağlık Bakanlığı’nca Türkiye’de sıcak hava dalgaları konusunda henüz hayata 

geçirilmiş bir acil durum planı olmamakla birlikte, ülkemiz acil durum yönetiminde tecrübeli 

ve etkin bir organizasyona sahip olduğu Komisyonda ifade edilmiştir. Vatandaşların uygun 

mekanizmalarla uyarılması ve bilgilendirilmesi konusunda kurumlar arası işbirliği mevcut ve 
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inandırıcılık düzeyleri yüksektir. Çocuk ve yaşlıların korunma ve bakımına yönelik aile, yakın 

çevre ve organizasyonlar gibi geleneksel avantajlarımız vardır. Sağlık alt yapımız belirgin 

şekilde iyileşmiş durumdadır. Sağlık göstergelerimiz AB düzeylerini ulaşmaya başlamıştır.  

İklim değişikliği ile enfeksiyon hastalıkları ilişkisi enfeksiyon ajanlarının 

bulunmasından çok önceleri de biliniyordu. Günümüzde ise enfeksiyon hastalıklarının geçiş 

özelliklerindeki değişikliklerin temel nedeninin iklim değişikliği olduğunu bilinmektedir. 

Salgın hastalıklarla iklim değişikliğinden kaynaklanan hastalık vektörleri olarak etkileri; 

sıcaklık, vektör metabolizma hızı, yumurta üretimi, kan emme sıklığında artma; yağmur, 

üreme alanlarında artma; nem; indirekt etki, vektör yerleşimi için uygun ortam ve bu 

koşulların oluştuğu alanlarının artmasına paralel olarak hastalığın yayılma alanlarında da artış 

olmaktadır.  

İklim, sıtmanın yayılmasında en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Yüksek 

sıcaklık ve yağış sıtma vakalarının artmasında önemli katalizör rolü oynamaktadır. Yapılan 

araştırmalarda yüksek sıcaklık ile sıtma vakalarında artış arasında yakın ilişki tespit edilmiştir. 

Sıtma vakalarında iklim dışında da etkili birçok faktör bulunmaktadır. Kırsal alandan kentlere 

doğru oluşan göç, sıtma vakasının azalmasında önemli bir etken olmakla birlikte diğer 

taraftan kurumlarca uygulanan sıtma kontrol programları da sıtma vakalarının azalmasında 

etkili olmuştur. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte ülkemizde başlatılan bilinç 

oluşturma çalışmaları sonucunda, sıtma ile mücadelede görev alan yaklaşık 110 personele 

teşhis, tedavi ve mücadele alanlarında eğitim verilmiştir. Her ne kadar iklim şartları, sıtma 

vakasında artışta etkin olsa da sıtmayı önleyici faaliyetler, vaka sayısında önemli düşüşlere 

neden olmuştur (Sağlık Bakanlığı).  

Leptospira da iklim değişikliğinden etkilenen bulaşıcı hastalıklardan biridir. 

Araştırmaların yürütüldüğü ilk günlerden bu yana iklim, leptospiranın taşınmasında itici güç 

olarak bilinmektedir. Sıcaklık ve yağışın, leptospiranın taşınmasında sinerjistik etkileri 

olabileceği düşünülmektedir.  

İklim şartlarındaki değişiklikler, kene popülasyonunun üremesini kolaylaştıran ve 

kene kaynaklı bulaşıcı hastalıkların oluşma oranının artmasına neden olan faktörlerden biri 

olarak düşünülmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin (KKKA) tanısı, Türkiye’de ilk defa 

2002 yılında konmuş ve 2003 ile 2004 yıllarında yaygın olarak görülmüştür. Vakalara, temel 

olarak Tokat, Sivas ve Yozgat olmak üzere üç ilde rastlanmıştır. Vakaların tümü, 
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hayvancılıkla uğraşan kişilerde görülmüş ve %53’ünün öyküsünde kene ısırması görülmüştür. 

Tokat, Sivas ve Yozgat istasyonlarından alınan meteorolojik veriler, son iki yılda çoğu 

KKHK vakasının bildirildiği 1930-2004 yılları için analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına 

göre, bölgede, Nisan ayında, sıcaklığın 5°C’nin üstünde olduğu gün sayısı ve günlük ortalama 

sıcaklıklara bağlı olarak salgında önceki yıllara göre büyük oranda artış görülmüştür[Sağlık4]. 

3.6 Sera Gazı Emisyonları 

3.6.1 Ülkelerin Emisyon Eğilimi (1990-2004) 
Toplam emisyonlar bazında, ülkemizin durumu, EK–1 ülkeleri ile 1990, 1995, 2000 

ve 2005 yılları için karşılaştırılmıştır. EK–1 dışı ülkelerle ise, veri eksikliği nedeni ile bu 

ülkelerin en son resmi açıklama yaptıkları 1994 yılı yada en yakın yıl alınarak değerlendirme 

yapılmıştır. 

Bu çerçevede, EK–1 ülkeleri ile yapılan ve 1990 ila 2005 yılları arasını kapsayan 

karşılaştırmaya göre, toplam sera gazı emisyonlarına bakıldığında, Türkiye'nin sera gazı 

emisyonlarının EK-1’de yer alan gelişmiş ülkelerin toplam emisyonlarından daha az 

olmasının yanı sıra ekonomileri hızla gelişmekte olan EK–1 dışı ülkelerden Brezilya, Çin, 

Meksika, Hindistan gibi ülkelerin emisyonlarından bile daha düşüktür. Piyasa ekonomisine 

geçiş sürecindeki ülkelerin emisyonlarında azalma gözlenmiş olsa da, genellikle ekonomileri 

gelişen ülkelerin emisyonları artmıştır. Gelişmekte olan bir ülke olarak, ülkemizde de artan 

nüfus, gelişen sanayi ve buna bağlı olarak artan enerji talebi doğrultusunda sera gazı 

emisyonlarında artış olmuştur ve bu artış önümüzdeki süreçte de devam etmesi 

beklenmektedir. 
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 Kaynak:BMİDÇS kapsamında Türkiye’nin durumunu değerlendirmeye yönelik İDKK raporu , 2007 

Şekil Çevre - 1 Ülkelerin Toplam Sera Gazı Emisyonları 

Kişi başı sera gazı emisyonları bazında, ülkemizin durumu, EK-1 ülkeleri ile 1990 

yılından 2005 yılına kadar olan değerlerin ortalaması alınmış, ancak EK-1 dışı ülkeler için 

veri eksikliği nedeni ile bu ülkelerin en son resmi açıklama yaptıkları 1994 yılı ya da buna en 

yakın yıl alınarak değerlendirme yapılmıştır. 

Kişi başı sera gazı emisyonları dikkate alındığında, PEGSÜ dahil EK–1 listesindeki 

tüm ülkelerin kişi başı emisyon değerleri, 1990 yılından 2005 yılına kadar olan süreç boyunca 

Türkiye’nin kişi başı emisyon değerinden yüksektir. Bu nedenle, ülkemizin kişi başı emisyon 

değerleri dikkate alındığında, koşullarımız ne EK–1 ülkeleri ne de PEGSÜ koşulları ile benzer 

değildir. Diğer taraftan, örneğin Kyoto Protokolü’ne göre sayısal emisyon azaltma 

yükümlülüğü bulunmayan ve hatta mali yardımlardan da yararlanan EK–1 dışı ülkelerden 

ekonomileri hızla gelişen ülkelerin de kişi başı emisyon değerleri Türkiyeninkinden yüksektir. 
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Kaynak:BMİDÇS kapsamında Türkiye’nin durumunu değerlendirmeye yönelik İDKK raporu , 2007 

Şekil Çevre - 2 Ülkelerin Kişi Başına Sera Gazı Emisyonları 

 

 Kaynak:BMİDÇS kapsamında Türkiye’nin durumunu değerlendirmeye yönelik İDKK raporu , 2007 

Şekil Çevre - 3 Ülkelerin GSYİH Başına Karbondioksit Emisyonları 

“Gayrisafi yurtiçi hâsıla başına sera gazı emisyonu” değerine bakıldığında, ülkemizin 

ekonomisinin karbon yoğunluğunun Ek–1 ülkelerinin ortalamasına eşit olduğu görülmekle 
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birlikte “toplam birincil enerji üretimi başına sera gazı emisyonu” değerine bakıldığında 

ülkemizin enerji üretimindeki karbon yoğunluğunun EK–1 ülkeleri arasında yüksek olduğu 

görülmektedir. 

3.6.2 1800’lerden Günümüze Kümülatif Emisyonlar  
IPCC’nin 2007 yılında yayımlanan Dördüncü Değerlendirme Raporu’na göre, küresel 

sera gazı emisyonları 1970 yılında 28,7 milyar ton ve 2000 yılında 44,7 milyar ton CO2 

eşdeğeridir.  2004 yılında bu rakam, 49 milyar ton CO2 eşdeğerine ulaşmıştır ve 1970’e göre 

%70 oranında ve 2000’e göre ise %10 oranında artış göstermiştir.  

Dünyada meteorolojik parametrelerin sistematik ölçümü, 1850 yılından itibaren 

yapılmaktadır. Dünya atmosferine salınan sera gazlarının burada kalış süresi ortalama 45-50 

yıldır. Geçen son yüzyılda atmosferdeki CO2 miktarının yaklaşık 100 ppm artmasında, 

ülkelerin bu süre içerisinde saldıkları sera gazları etkili olmuştur.  

Tarihsel emisyonlar konusunda veritabanları, modelleme araçları, bilimsel bulgular 

hazırlanmış durumdadır. Bu bilimsel çalışmalar, ülkelerin, bölgelerin yada sektörlerin iklim 

değişikliğine neden olan toplam sera gazına katkılarını değerlendirme imkanı sağlamaktadır.1 

 

        Kaynak: MATCH, 2008 

Şekil Çevre - 4  Sektörlere Göre Tarihsel Kümülatif Sera Gazı Emisyonları 

                                                 
1 Höhne vd.,  2007 [Emis1]. 
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Tablo Çevre -1’de 1850 ila 2000 yılları arasında çeşitli ülkeler tarafından atmosfere 

verilen CO2 değerleri, Şekil 3.4’te ise kümülatif emisyonların ülkeler arasında yüzde dağılımı 

gösterilmektedir. 

Tablo Çevre - 1 Kümülatif Emisyonlar (1850-2000) 
 

Ülke Sıralama Yüzde CO2 Toplam Payı
ABD 1 30% 301.444,10 30,0%
AB25 2 57% 274.927,20 27,3%
Rusya 3 66% 83.643,30 8,3%
Çin 5 73% 73.564,30 7,3%
Japonya 7 77% 41.486,20 4,1%
Ukrayna 9 79% 22.545,90 2,2%
Kanada 10 81% 21.798,20 2,2%
Hindistan 12 84% 21.019,70 2,1%
G. Afrika 14 85% 11.703,00 1,2%
Avustralya 15 86% 10.635,60 1,1%
Meksika 17 87% 9.872,60 1,0%
Kazakistan 19 88% 9.303,20 0,9%
Brezilya 22 88% 7.784,00 0,8%
G. Kore 23 89% 7.048,80 0,7%
Romanya 24 90% 6.385,00 0,6%
İran 25 90% 6.091,90 0,6%
Özbekistan 26 91% 5.430,70 0,5%
Arjantin 27 91% 4.999,30 0,5%
Endonezya 28 92% 4.912,70 0,5%
Suudi Arab 29 92% 4.897,80 0,5%
Venezuella 30 93% 4.447,30 0,4%
Turkiye 31 93% 4.266,30 0,4%
Diğer 139 Ülke 100% 70.391,68 7,0%  

Kaynak: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), World Resources Institute, 2007 
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 Kaynak: Climate Analysis Indicators Tool (CAIT), World Resources Institute, 2007 

Şekil Çevre - 5 Kümülatif Emisyonların  Yüzde Dağılımı (1850-2000) 

Sera gazları atmosferde yarılanma süreleri nedeniyle stok etkisi oluşturmaktadır. 

Bugün en sıkı azaltım önlemleri alınsa bile, bu stok etkisi nedeniyle alınan önlemlerin olumlu 
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etkileri ancak 2030’lu yıllardan sonra görülebilecektir. İklim değişikliği çerçevesinde 

yükümlülükler belirlenirken atmosferdeki stok etkisinin göz önünde bulundurulması önem arz 

etmektedir. 1850 ve 2000 yılları arasındaki toplam sera gazı kümülatif emisyonların ülkeler 

bazında yüzde dağılımına bakıldığında, toplam emisyonun % 30’un tek başına ABD 

tarafından, % 27’sinin AB 25 ülkeleri tarafından, % 8,2’sinin Rusya ve % 7,2’sinin Çin 

tarafından salındığı görülmektedir. Yüz elli yıllık dönem dikkate alındığında, Türkiye % 

0,4’lük bir payla 31. sırada gelmektedir.  

Ancak, halen tarihsel emisyon salım sorumlulukları, iklim değişikliği ile mücadele 

konusunda yürütülen uluslararası sorumluluk paylaşımının bir parçası olamamıştır. Bu 

konudaki belirsizlikler, özellikle gelişmiş ülkelere tarihsel sorumluluk gibi bir faktörün 

sorumluluk paylaşımına dahil edilmemesi için temel gerekçe oluşturmaktadır. Taraflar 

tarihsel sorumluluk konusunda daha fazla bilimsel çalışma yapma konusunda uzlaşmış ancak 

bunun sorumluluk paylaşımına yansıtılması konusunda henüz bir fikir birliği oluşmamıştır.2 

3.6.3 Türkiye Emisyonlarının Gelişimi 
BMİDÇS’nin baz aldığı 1990 yılına göre, ülkemizde CO2 salımlarında önemli artışlar 

olmuştur. Bu durum yıllar itibariyle Tablo 3.3’te gösterilmiştir. Tablo 3.3’te görüldüğü üzere 

ülkemizde sera gazı emisyonları 1990 yılında 170 milyon ton CO2 eşdeğeri seviyesindeyken, 

2004 yılına gelindiğinde % 74’lük bir artışla 296 milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Bu ise 

yıllık ortalama % 4 seviyesinde bir artışa denk gelmektedir. 

Tablo Çevre - 2 Sektörlere göre toplam Sera Gazı Emisyonları(milyon ton CO2 eşdeğeri) 
  1990 1995 2000 2004 
Enerji 132 160 212 227 
Endüstriyel Prosesler 13 21 22 26 
Tarım 18 17 16 15 
Atık 6 20 29 27 
Toplam 170 220 279 296 

 
  1990 1995 2000 2004 

Enerji 77,6% 72,7% 76,0% 76,7% 

Endüstriyel Prosesler 7,6% 9,5% 7,9% 8,8% 

Tarım 10,6% 7,7% 5,7% 5,1% 

Atık 3,5% 9,1% 10,4% 9,1% 

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Kaynak: TÜİK, 2007 

 

                                                 
2 UNFCCC, 2006 [Emis2]. 
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Tablo Çevre - 3  1990 -2004 Yılları Arası Sektörel Sera Gazı Emisyonları 
Toplam Sera Gazı Emisyonları YIL ARTIŞ 

Ana Grup Sektör 1990 2000 2004 1990-2004 2000-2004 
Enerji Enerji Sanayi 39.961 85.616 85.511 114,0% -0,1%
  Sanayi 37.735 60.221 68.680 82,0% 14,0%
  Ulaştırma 26.287 35.516 41.228 56,8% 16,1%
  Madencilik 1.430 1.617 1.229 -14,1% -24,0%
  Diğer 26.715 29.577 30.781 15,2% 4,1%
İmalat Sanayi Mineral Üretimi 11.106 15.841 18.399 65,7% 16,1%
  Metal Ürerimi 961 758 499 -48,0% -34,1%
  Kimya Sanayi 1.003 4.492 4.617 360,2% 2,8%
  Ozon Gazları 0 818 2.229   172,3%
  SF6 0 323 705   118,2%
Tarım Hayvansal Fermentasyon 17.047 14.542 13.472 -21,0% -7,4%
  Hayvan Atıkları 614 722 761 24,0% 5,3%
  Pirinç Ekimi 223 244 294 32,1% 20,7%
  Tarımsal Artıkların Yakılması 590 627 651 10,3% 3,8%
Arazi 
Kullanımı 

Orman ve Biyokütle Stokunun 
Değişimi 6 12 3 -50,0% -75,0%

Atık Katı Atık 6.387 29.043 27.546 331,3% -5,2%
Genel Toplam 170.065 279.968 296.605 74,4% 5,9%

 
Toplam Sera Gazı Emisyonları YIL 

Ana Grup Sektör 1990 2000 2004 
Enerji Enerji Sanayi 23,5% 30,6% 28,8% 
  Sanayi 22,2% 21,5% 23,2% 
  Ulaştırma 15,5% 12,7% 13,9% 
  Madencilik 0,8% 0,6% 0,4% 
  Diğer 15,7% 10,6% 10,4% 
İmalat Sanayi Mineral Üretimi 6,5% 5,7% 6,2% 
  Metal Ürerimi 0,6% 0,3% 0,2% 
  Kimya Sanayi 0,6% 1,6% 1,6% 
  Ozon Gazları 0,0% 0,3% 0,8% 
  SF6 0,0% 0,1% 0,2% 
Tarım Hayvansal Fermentasyon 10,0% 5,2% 4,5% 
  Hayvan Atıkları 0,4% 0,3% 0,3% 
  Pirinç Ekimi 0,1% 0,1% 0,1% 
  Tarımsal Artıkların Yakılması 0,3% 0,2% 0,2% 
Arazi 
Kullanımı Orman ve Biyokütle Stokunun Değişimi 0,0% 0,0% 0,0% 
Atık Katı Atık 3,8% 10,4% 9,3% 

Genel Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 
Kaynak:DPT - TÜİK verileri kullanılarak,2007 

Ülkemiz sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin 

durumlarına paralel artması beklenmektedir. I. Ulusal Bildirim’de Tablo 3.7’de görüldüğü 
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üzere 2020 yılına kadar ülkemiz enerji sektörü kaynaklı emisyonlarının 2005 yılına göre 369 

milyon ton artarak 615 milyon ton seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Alt sektörler 

bazında incelendiğinde ise elektrik, ulaştırma ve sanayi sektörlerinde gerçekleşmesi beklenen 

birincil enerji  tüketimindeki artışın 369 milyon ton rakamının % 87’lik bir kısmına denk 

gelen yaklaşık 320 milyon ton’luk bölümünü oluşturması beklenmektedir. 

Tablo Çevre - 4 Türkiye Enerji Kaynaklı Emisyon Tahminleri (Milyon ton Eşdeğer 
Karbon) 
Emisyon Kaynağı 1990 1995 2000 2003 2005 2010 2015 2020
Elektrik 34,14 47,49 77,04 74,43 82,06 116,92 152,31 222,76
Sanayi 37,73 42,20 60,22 67,73 75,69 116,09 147,34 197,52
Ulaştırma 26,57 33,64 36,42 37,56 43,42 60,45 80,48 103,01
Konut 32,53 36,37 38,15 36,14 33,67 48,88 60,96 68,75
Tarım 0,00 0,00 0,00 0,00 9,59 12,06 15,06 18,71
Arz 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 3,88 4,42 4,92
TOPLAM 130,98 159,70 211,84 215,86 246,12 358,28 460,56 615,67
Kaynak: Türkiye 1. Ulusal Bildirimi  

3.7 İklim Değişikliğiyle Mücadelede Göz Önünde Bulundurulması 
Gereken İlkeler 

İklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonları, atmosfere karıştığından 

Dünyanın herhangi bir noktasından kaynaklanan emisyon tüm Dünyayı etkilemektedir. Bu 

nedenle sonuçları küresel ölçekte bütün ülkeleri etkileyen iklim değişikliği konusunda, ulusal 

yükümlülüklerimize ve yapmamız gerekenlere karar vermeden önce cevaplanması gereken iki 

temel soru bulunmaktadır: 

 İklim değişikliği sorunundan ve buna bağlı olarak küresel ölçekte oluşacak zararlardan 

kim sorumludur?  

 Bu sorunların en aza indirilmesi ve küresel ısınmanın önümüzdeki elli yıl içerisinde 

sabitlenebilmesi için emisyon azaltımı sorumluluğu ülkelere, örgütlere ve kişilere nasıl 

dağıtılmalıdır?  

Uluslararası iklim değişikliği müzakerelerinde, ulusal tavrımızı belirleme noktasında 

BM temel ilkelerinden iki önemli husus öne çıkmaktadır: 

 Her ülke çevre ve kalkınma politikalarına bağlı olarak kendi kaynakları üzerinde 

kayıtsız şartsız tasarruf hakkına sahiptir. 

 Bununla birlikte her ülke, sınırları içerisinde yürüttüğü faaliyetlerden dolayı başka 

ülkelerde çevre sorunu oluşturmama sorumluluğunu da taşımaktadır. 
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Halihazırda dünya ortalama sıcaklığında görülen 1°C artışın temel nedeni ise 

atmosferdeki sera gazlarının toplam miktarının endüstriyel devrimden günümüze kadar 

insanların aktivitelerine bağlı olarak hızla artmasıdır.  

Stern Raporunda ifade edildiği üzere, sera gazı emisyonlarının artışı, hem gelişmiş 

ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeleri etkilemektedir. Ancak iklim değişikliğinden en fazla 

etkilenecek ülkeler gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdir. Bir başka deyişle, sera gazı 

emisyonlarının artışının zararlı etkilerini en aza indirmeye yönelik uyum tedbirlerini 

karşılayamayacak ülke ve toplumlar, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek olanlardır. 

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için küresel ölçekte toplam sera gazı 

emisyonlarına bir sınır getirilmesi gerekmektedir. 

Diğer yandan ısı artışının +2 °C’de sabitlenebilmesi için mevcut emisyonların ciddi 

anlamda azaltımı ve yutak olarak adlandırılan sera gazlarını tutma potansiyeli bulunan orman, 

okyanus ve deniz gibi alanların korunması gerekmektedir. 

Önemli yutak alanları olan deniz ve okyanuslar herhangi bir ülkenin egemenliği 

altında değildir. Ayrıca, egemenlik alanları içinde olsa da ormanlar ve diğer bitki örtüleri gibi 

yutak alanlar, atmosferdeki sera gazını tutmakta ve buna egemen ülkeler doğal olarak 

müdahale edememektedir. 

Rio Deklerasyonu ve BMİDÇS ile ülkeler: 

 Kendi ülke sınırlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması, 

 Sera gazı emisyonlarına sebep olan ülkeler tarafından maliyetlerin üstlenilmesi, 

 Gelişmiş ülkelerin, iklim değişikliği tehlikesini azaltmaya yönelik olarak alınacak 

önlemlerde liderlik etmesi konularında uzlaşmışlardır. 

Yeni teknolojiler geliştirilmediği sürece gelişmekte olan ülkeler; beslenme, korunma 

ve güvenlik gibi temel ihtiyaçları yanında kalkınmalarını gerçekleştirmek için gelecekte daha 

fazla sera gazı salacaklardır. Diğer yandan gelişmiş ülkelerin emisyon seviyeleri, temel 

ihtiyaç ve kalkınmanın gerekliliğinin çok üzerinde bulunmaktadır. 

3.7.1 İklim Değişikliğinden Sorumlu Olan Ülkeler 
Tüm bireylerin, başkalarının faaliyetlerinden dolayı yaşamlarını, sağlıklarını ve 

güvenliklerini tehdit eden faaliyetlerden korunma hakları bulunmaktadır.  
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İklim değişikliğinin küresel ölçekte oluşturacağı zararlar göz önüne alındığında, iklim 

değişikliği ile mücadele, değişen iklim şartlarına uyum sağlanmasından ve zararların 

karşılanmasından tüm ülkeler sorumludur. Sorumluluğun paylaşılmasına yönelik prensiplerin 

ise uluslararası seviyede kararlaştırılması gerekmektedir. 

İklim değişikliği sorununa mevcut ve geçmiş sera gazı emisyonları sebep olmaktadır. 

Bu nedenle, her bir ülkenin iklim değişikliği sorunundaki sorumluluğu geçmiş dönemler dahil 

olmak üzere tüm dönemlerde ürettiği sera gazı emisyonu ile orantılıdır. Sorumluluğun 

tespitinde geçmişteki emisyonlar ile gelecekteki  emisyonlar birlikte gözönüne alınmalıdır. 

Kyoto Protokolü’nde gelişmiş ülkeler tarafından sera gazı emisyonu azaltımı için 1990 

yılı baz alınmaktadır. Ancak, bugün için atmosferde biriken emisyonların sanayi devriminden 

bu yana artması insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, sera gazı 

azaltımına yönelik politikalar oluşturulurken tarih boyunca atmosferde birikmiş emisyonlar 

göz önüne alınmalıdır.  

Dünya ortalamasının üzerinde sera gazı üretmiş ve atmosfere vermiş ülkeler, bugünkü 

ve gelecek kuşakların ortak faydasına açık atmosferi, normalin üzerinde kirletme 

gerekçelerini açıklamak durumundadır. Bu tespitler doğrultusunda, iklim değişikliği 

sorunundan kimin sorumlu olduğu sorusunun cevabı da kendiliğinden gelmektedir. 

İklim değişikliği, küresel seviyede bir sorundur. Bu sorun ile mücadele, tüm ülkelerin 

sorumluluğunda olmakla birlikte sorunun oluşmasında geçmiş ve gelecekteki farklı emisyon 

miktarlarından  dolayı ülkelerin farklı sorumluluklarının bulunduğu ifade edilebilir. 

3.7.2 Emisyon Azaltımı Sorumluluğunun Ülkelere Dağılımı 
Emisyon paylaşımına yönelik olarak birçok öneri geliştirilmiştir: 

 Her bireyin, herkesin ortak malı olan atmosferden eşit miktarda yararlanması 

ilkesinden hareketle kişi başı emisyon kotası konulması, 

 Her ülkenin GSYİH oranında emisyon salımına izin verilmesi, 

 Ülkelerin mevcut salım oranlarının sabit tutularak emisyon azaltımına gidilmesi,  

Sonuncu öneriden başlamak gerekirse, bu öneri ile atmosferi ve diğer alanları 

emisyonları için yutak alan olarak kullanan ülkeler, bu durumun devam etmesi gerekliliğini 

savunmaktadır. Buna gerekçe olarak ilk kullanımdan dolayı, doğal kaynak üzerinde hak iddia 
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etmektedirler. Öncelikle atmosfer yeryüzünde bulunan su gibi bir doğal kaynak değildir. Bu 

nedenle üzerinde mülkiyet iddiasında bulunulamaz. Burada hava ve kıta sahanlığı kavramına 

bağlı olarak ülkelerin emisyonları, kendi kıta sahanlıklarına saldıkları ve bunu yapmaya 

hakları olduğu iddia edilebilir; ancak unutulmaması gereken husus, BM Deklerasyonuna göre 

ülkelerin kendi egemenlik alanlarında yürüttükleri faaliyetlerden dolayı diğer ülkeler üzerinde 

çevre kirliliğine sebep olmama sorumluluğu taşıdıklarıdır.  

Bireyler arasında farklılık oluşturma ilkesi, haklardan ziyade maliyet ve 

yükümlülüklerin üstlenilmesiyle ilgili önlemlerde gözetilmelidir. Bu kirleten öder prensibi ile 

de uyumlu olacaktır. Bireyler arasında atmosferden yararlanma dolayısıyla emisyonlarda 

farklılık yaratmak, bazı bireylerin yaşam, sağlık, barınma ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarını 

giderecek seviyeleri sağlamaya yönelik durumlarda kabul edilebilir olmalıdır. 

Her bir bireye, eşit miktarda sera gazı emisyon hakkı tanınması ilkesinin, her bireye 

eşit uzaklıkta durması ve küresel ortak varlıklardan eşit miktarda yararlanmayı sağlaması 

nedeniyle sorumluluk paylaşımında temel prensip olarak alınması gerekmektedir.  

İklim Değişikliğinin Etik Yönü Üzerine Beyaz Dokümanda ifade edildiği üzere: 

“İklim değişikliğine yönelik tedbirlerin alınması tüm ülkelerin sorumluluğundadır. Bununla 

birlikte bazı ülkeler üzerlerine düşen sorumlulukları ekonomilerine getireceği maliyetlerden 

dolayı üstlenmek istememektedir. Ancak hiçbir ülkenin ekonomisini istediği seviyede tutmak 

adına insanların yaşam, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atma hakkı bulunmamaktadır. 

Ülke ekonomisine maliyet mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir husus 

olmakla birlikte maliyet hesaplamalarının amacı, iklim değişikliği ile mücadele edip etmeme 

kararı yerine en uygun maliyetli mücadele yöntemini tespit etmeye yönelik olmalıdır. Buna 

göre, sera gazı emisyonu ülke için en maliyet etkin yöntemle azaltılmalıdır. Böylece iklim 

değişikliğiyle mücadelenin ülke ekonomisine yükü en az seviyede olacaktır.” 

3.8 Uluslararası Süreç 

3.8.1 Uluslararası Sürecin Geçmişi 
Çevre alanında sorunların ve çözüm yollarının yerel ve ulusal sınırları aşan niteliği, 

1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan ve 

Çevre Konferansı ile uluslararası toplumun gündemine taşınmıştır. 1992 yılında Rio de 

Janerio’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı sırasında imzaya açılan 

Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD-BMÇMS), Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 

(UNCBD-BMBÇS) ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC-BMİDÇS), “Rio 
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Üçlüsü” olarak adlandırılarak, 1987’de yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporun 

ortaya attığı “sürdürülebilir kalkınma” kavramının en önemli yasal dayanaklarını 

oluşturmuşlardır. 

3.8.1.1 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 
1988 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

yönetici organları “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli” (IPCC) adı altında yeni bir 

organ oluşturdular. Görevi, iklim değişikliğine ilişkin bilimsel bilgileri araştırmak ve 

değerlendirmek olan bu organ, Birinci Değerlendirme Raporu’nu 1990 yılında yayınlayarak 

iklim değişikliği tehdidinin bir gerçek olduğunu doğruladı. Aynı yıl daha sonra Cenevre’de 

toplanan İkinci Dünya İklim Konferansı konuya ilişkin küresel ölçekte bir anlaşmaya 

gidilmesi çağrısında bulundu. BM Genel Kurulu tarafından bu çağrıya 45/212 sayılı kararıyla 

olumlu yanıt verilmiştir. 

15 aylık görüşmelerin ardından BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 9 Mayıs 

1992 tarihinde kabul edildi. Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde Haziran 1992’de düzenlenen 

BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda bu yeni sözleşme imzaya açıldı. Sözleşme 21 Mart 

1994 tarihinde yürürlüğe girdi. Aradan geçen süre içinde Kasım 2007 tarihi itibari ile Türkiye 

dâhil 191 devletin yanı sıra Avrupa Birliği de belgeyi onaylamış bulunmaktadır. Bu geniş 

katılım, söz konusu Sözleşmeyi çevreyle ilgili uluslararası anlaşmalar arasında en geniş kabul 

gören belgelerden biri haline getirmektedir. 

Sözleşme belirlediği iki Ek liste ile ülkeleri gruplara ayırmıştır. İktisadi İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeliği kriterine göre belirlenen bu gruplardan EK-I ülkeleri, sera 

gazı salımlarının azaltılmasına yönelik politika ve önlemlerde öncü rol oynayacaktır. EK-II 

ülkeleri ise teknoloji transferi ve finansman konularında Gelişmekte Olan Ülkelere destek 

verecek “Gelişmiş Ülkeler”i göstermektedir.  

3.8.1.2 Kyoto Protokolü 
1995 yılında Berlin’de tarafların bir araya geldikleri BMİDÇS Birinci Taraflar 

Konferansı’nda (COP1), görüşmelere yeni bir turla devam edilmesi ve sanayileşmiş ülkelerin 

iklim değişikliği çerçevesindeki yükümlülüklerini daha sağlam zeminlerde ve daha ayrıntılı 

biçimde ele alması kararlaştırılmıştır. 

Uzun müzakereler sonucu hazırlanan belge 1997 yılı Aralık ayında Japonya’nın Kyoto 

kentinde yapılan 3. Taraflar Konferansı’nda (COP3) kabul edilmiştir. Bu belge Kyoto 
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Protokolü olarak bilinmektedir. Protokol temel kuralları belirlemekle birlikte, bunların 

pratikte uygulanmasına ilişkin ayrıntılara girmmemiştir. 

Daha sonraki görüşmelerde belirlenen ayrıntılara göre; Protokol’ün yürürlüğe 

girebilmesi için Sözleşme Taraflarından en az 55’inin bu belgeye taraf olması (onaylaması, 

kabul etmesi ya da katılması) gerekmektedir. Ayrıca, bunların arasındaki Ek-I Taraflarının, bu 

grubun 1990 yılı toplam karbondioksit salımrının yüzde 55’ini temsil edebilecek sayıda 

olması gerekmektedir. Rusya Federasyonu’nun 18 Kasım 2004 tarihinde söz konusu katılım 

kararını Birleşmiş Milletler’e iletmesiyle her iki koşulun da gerekleri yerine getirilmiş 

olmaktadır. Bu çerçevede Kyoto Protokolü 16 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Protokol kapsamında; Türkiye ve Beyaz Rusya dışındaki tüm EK-I ülkelerini 

kapsayan ve ülkelerin 2008-2012 yılları arasında sera gazı salımlarını 1990 yılına göre 

sınırlama ya da azaltma konusunda sayısal hedefler almasını öngören bir EK-B listesi 

hazırlanmıştır.  

3.8.1.3 Müzakere Grupları 
Sözleşmeye taraf olan her bir ülke, BMİDÇS kapsamında gerçekleştirilen 

oturumlarda, ülkelerini temsil etme ve ülkeleri adına müzakere etme yetkisine sahip bir 

delegasyon tarafından temsil edilmektedir. Bireysel ülke delegasyonları dışında, ortak çıkarlar 

çerçevesinde, politik müzakere grupları şeklinde bazı ülkeler bir araya gelip bir müzakere 

grubu oluşturabilirler. Bu bir araya gelme sürecine ilişkin her hangi bir resmi kural 

bulunmamaktadır. Grup oluşturmaya karar veren ülkeler, bu kararlarını COP Bürosuna, 

Yardımcı Organlara ve Sekretaryaya bildirirler ve oturumlar süresince gayri resmi olarak 

toplanırlar. 

Avrupa Birliği: AB üyesi ülkelerin oluşturduğu müzakere grubu en etkin gruplardan 

biridir. 

Geçiş Ekonomisi Ülkeleri: Bir arada bulunan ve ortak davranabilen bir gruptur. 

Sözleşmenin Ek-I bünyesinde yer almalarına rağmen hesaplamalarda kullanılan referans yılı 

değiştirmeleri ve Sözleşmenin mali mekanizması olan GEF fonlarından yararlanma hakkını 

elde etmişlerdir. Bu ülkeler aynı zamanda AB üyesi olarak, pozisyonları AB ile her zaman 

paraleldir. Sözleşme ve Protokol’de sık sık atıfta bulunulan bir gruptur. 
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Şemsiye Grubu: AB ve G77+Çin Gruplarına nispeten daha zayıf bağlarla oluşturulan 

bu grupta daha çok sanayileşmiş ülkeler yer almaktadır. Söz konusu grup Kyoto 

Protokolü’nün kabul edilmesinden sonra oluşturulmuş olup, ABD, Rusya, Avustralya, 

Kanada, Japonya, Norveç, Ukrayna, Yeni Zelanda gibi ülkeleri içermektedir. Grup ortak 

konularda fikir alışverişinde bulunmakla birlikte genelde ortak müzakere pozisyonu 

almamaktadır. Grup; Müzakerelerde etkin rol almakta olup gelişmiş ülkelerin tek başlarına 

sorunu çözemeyeceklerine dikkat çekmektedir. 

G77+Çin: 132 üyeli bu müzakere grubunun üyeleri, küçük ada devleti; petrol ihraç 

eden; orta gelir düzeyinde, azgelişmiş ve sanayileşmesini henüz tamamlayamamış ülkelerden 

oluşmaktadır. Grubun temel politikasında en çok dikkat çeken nokta Finansman ve Teknoloji 

Transferi çerçevesinde gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yapacakları teknik ve mali 

yardım konularıdır. G77/Çin Grubu, 2012 sonrası için gelişmekte olan ülkelerce taahhüt 

edilecek bağlayıcı bir yükümlülükten bahsetmeden önce, Ek–1 Taraflarının Kyoto Protokolü 

kapsamında kabul ettikleri yükümlülüklerini yerine getirmelerini şart koşmaktadırlar. Başta 

Çin, Brezilya ve Hindistan olmak üzere, bu grup üyeleri kapasitelerini hızla arttırmakta olup, 

2012 sonrasına yönelik müzakerelere ciddi olarak hazırlanmıştır. Diğer taraftan da, sera gazı 

emisyonu azaltım yükümlülüğü almak istememekle birlikte iyi niyet göstergesi olarak tüm 

taraflar arasında en kirletici 2. ülke olan Çin’in, kendisine hedefler koyarak iklim değişikliği 

eylem planını açıklamış olması, müzakere güçlerini arttırmıştır. 

Çevresel Bütünlük Grubu: İsviçre, Meksika ve Güney Kore’nin 2000 yılında 

oluşturduğu grup, bünyesinde hem EK-I hem de EK-I dışı ülkelere yer veren tek gruptur. 

Müzakerelerde etkin olarak öne çıkan bir gruptur. OECD üyesi olmalarına rağmen 

Sözleşmenin Ek-1 listesinde yer almayan Güney Kore ile Meksika, 2012 sonrası iklim 

sürecinde üstelenebilecekleri yükümlülüklerin belirlenmesi çerçevesinde, “ileri gelişmekte 

olan ülke” kavramını müzakerelere taşımak istemektedirler. 

Küçük Ada Devletleri Grubu: 43 küçük ada devletinden oluşan grup, süreç içerisinde 

oluşturulan politikalarda çok aktif olarak yer almakta ve özellikle uyuma yönelik mali ve 

teknik yardımların yanında emisyon azaltımı için ciddi sınırlamalar getirilmesi için gayret 

göstermektedirler. Bu grupta yer alan ülkelerin çoğunun deniz seviyesinin yükselmesi 

durumunda yok olma tehlikesi altında olmaları görüşlerinin dinlenmesi açısından etkili 

olmaktadır. Ülkelerinin yok olması tehlikesine karşı tazminat ve/veya göç etme hakkı 

konusunu müzakereye açmak için çalışmalarını sürdürmektedirler. 
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OPEC Ülkeleri: Grup petrol üreticisi 11 ülkeden oluşmaktadır. G77/ÇİN bünyesinde 

iklim değişikliği konusunda olumlu tavır alınmasını engellemekte başarılıdırlar. Dev petrol 

şirketlerinin 2050 yılına yönelik olarak yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanında ciddi 

yatırım ve araştırma yapmaları sonucunda, uzun vadede petrol tüketiminin azalacağını ve bu 

nedenle de kendi ekonomilerinin zarar göreceğini dile getiren OPEC ülkeleri, uğrayacakları 

bu zararın hesaplanmasını ve tazmin edilmesini talep etmeleri çok dikkat çekicidir. 

JUSSCANZ: ABD ve diğer bazı EK-I ülkelerinin ve Pazar Ekonomisine Geçiş 

Sürecinde olan ülkelerin bulunduğu gruptur, Kyoto Protokolü çerçevesinde oluşturulan mali 

mekanizmaların etkin çalışması yönünde açıklamalarda bulunmaktadırlar.  

Ülkemiz herhangi bir politik gruba dâhil olmayıp, bu hususa ilişkin çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. 2007 yılının Aralık ayında Endonezya Bali’de gerçekleştirilen BMİDÇS 13. 

Taraflar Konferansı (COP 13) ve Kyoto Protokolü 3. Taraflar Toplantısı’na ilişkin olarak 

Komisyonumuza sunum yapan Dışişleri Bakanlığı, BM kapsamında yürütülen müzakerelerde 

politik müzakere gruplarının yer aldığını, bu ülke gruplarının ortak hedefler çerçevesinde 

müzakereleri güçlü bir şekilde yürüttüğünü, ancak hiç bir gruba üye olmayan Türkiye’nin bu 

süreçte sorunlarla karşılaştığını, Bali’de ise özel girişimlerde bulunmak suretiyle bazı özel 

grup toplantılarına katılım sağlanabileceği, en kısa zamanda ülkemizin bir grupta yer alması 

veya grup oluşturması gerektiğini ifade etmişlerdir. Diğer yandan, “Bali Eylem Planı” 

metninin görüşmeleri esnasında hem AB, hem de gelişmekte olan ülke heyetleri ile 

gerçekleştirilen diyalogların ve yapılan girişimlerin, Türkiye’nin mevcut durumunun 

uluslararası platformda paylaşılması yönünden önemli katkıları olduğu değerlendirilmektedir. 

Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen bilgi notunda, “son olarak 

katılım sağlanan COP13 toplantısında yapılan girişimler sonucunda Türkiye olarak (sürece) 

hiçbir gruba dâhil olmadan müzakerelerin son aşamasına katılmamızda bir engel olmamasına 

rağmen zorluklarla karşılaşıldığı ve müzakerelere katılım sağlandığında ise diğer grupların 

ortak görüşlerini daha güçlü bir şekilde dile getirdikleri görülmüştür” ifadesi yer almaktadır. 

Bu ifadeler, ülkemizin süreçte kendisine bir şekilde yer bulabileceğini, Sözleşme kapsamında 

yürütülen müzakerelere katılma bağlamında önünde bir engel olmadığını ancak bu alanda 

işbirliği fırsatlarının aranması ile kapasitemizin artırılması gerektiğini göstermektedir. 

Ülkemizin müzakere gruplarından herhangi birine dâhil olmaması, müzakere 

sürecinde yalnız kalmasına, müzakereler süresince diğer grupların stratejilerinin takibi 
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açısından yetersiz kalınmasına ve çıkarlarını gerçekleştirme yolunda zorluklar yaşamasına 

neden olmaktadır. 

Komisyonumuz, yukarıda bahsedilen görüşlere katılmakta olup, bir müzakere grubuna 

katılma ya da bir müzakere grubu oluşturma girişimlerinin başlatılması gerektiğini, ancak 

girişimler sonuçlanıncaya kadar da görüşmelerin aktif şekilde sürdürülmesinin önem arz 

ettiğini düşünmektedir. Ülkemiz, gelişmekte olan ülke tanımlamasına girebilmek amacıyla 

öncelikle, gelişmişlik düzeyi ülkemizle benzer ve iklim değişikliğinin etkilerine yüksek 

hassasiyet gösteren ülkelerden oluşan bir müzakere grubu oluşturmalıdır.  Bu grup Türkiye, 

Meksika, Malezya, Brezilya, Güney Afrika, İran, Güney Kore vb. ülkelerin yanı sıra mümkün 

olursa Pakistan ve Hindistan’ın katılımıyla oluşturulabilir. Bu grubun oluşturulmasına yönelik 

temaslarda G77+Çin grubu ile yapılan görüşmelerde ülkemizin Ek-1’de yer alsa da 

gelişmekte olan bir ülke olduğuna ilişkin bilgilerin dile getirilmesi önem arz etmektedir. Söz 

konusu müzakere grubunun oluşturulmasının iki önemli faydası olacaktır. Bunlardan ilki; 

ülkemizin, söz konusu gruba dâhil ülkeleri arkasına alarak kendi görüşünü kabul ettirebilmesi 

bağlamında müzakere gücünü arttırmasıdır. İkinci fayda ise, dâhil olacağımız/katılacağımız 

müzakere grubuna üye ülkeler, Kyoto Protokolü Taraf Ülkeleri olacağından, Protokol 

kapsamında yürütülen müzakerelere –özellikle Geçici Çalışma Grubu 

Toplantıları'na(AWG)*- bu grup yoluyla görüşlerimizi iletme imkânımızın bulunacak 

olmasıdır. Bu durum müzakerelerin ülkemizin çıkarı doğrultusunda ilerlemesine önemli katkı 

sağlayacaktır.  

3.8.1.4 Türkiye’nin BMİDÇS ve Kyoto Protokolü karşısında konumu 

Ülkemiz, BMİDÇS’nin oluşturulma aşamasındaki Hükümetlerarası Görüşme 

Komitesi’nin New York toplantısındaki (Mayıs 1992) görüşmeler sonucunda, hem Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler ve ekonomisi geçiş sürecindeki ülkelerle 

birlikte EK-I listesine, hem de OECD ülkeleriyle birlikte EK-II listesine dahil edilmiştir. 

Türkiye, BMİDÇS’nin eklerinde gelişmiş ülkeler arasında değerlendirilmesinden ötürü sera 

gazı emisyonlarını 2000 yılına değin 1990 düzeyine indirmek ve gelişme yolundaki ülkelere 

mali ve teknolojik yardımda bulunmak gibi yükümlülükleri yerine getiremeyeceği 

gerekçesiyle, BMİDÇS’yi Rio görüşmeleri sırasında imzalamamış ve sonrasında da taraf 

                                                 
* Bu Çalışma Grubu, Protokole taraf EK-I ülkelerinin gelecekteki azaltım yükümlülüklerini belirlemek gibi 
önemli çalışmalar yapmaktadır. Protokole taraf olmayan BMİDÇS tarafı ülkeler bu gruba gözlemci olarak 
katılabilmekte ve görüşlerini dile getirebilmektedirler ancak karar almaya yönelik oy kullanma hakları yoktur.  
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olmamıştır. Ülkemiz BMİDÇS kapsamında gerçekleştirilen tüm toplantılarda sözleşmenin her 

iki ekinden de çıkarılması koşuluyla BMİDÇS’ye taraf olabileceğini belirtmiştir. 

Daha sonra, Türkiye’nin Ek II’den çıkarak İDÇS’ye bir Ek I ülkesi olarak taraf olma 

önerisi, 29 Ekim - 6 Kasım 2001 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş kentinde yapılan 7. 

Taraflar Konferansı’nda dile getirilmiş ve ilgili yardımcı organ tarafından ele alınmıştır. 

Türkiye’nin bu önergesi, konferansın genel kurulunda görüşülerek oybirliğiyle kabul 

edilmiştir. Bu bağlamda alınan 26/CP7 numaralı kararda, Türkiye’nin isminin Ek II’den 

silinmesinin kararlaştırıldığı ve Tarafların, Türkiye’yi Ek I’de yer alan diğer taraflardan farklı 

yapan özel koşullarını kabul etmeye davet ettiği belirtilmiştir. Tüm bu gelişmelerin sonucu 

olarak, Türkiye BMİDÇS’nin Rio’da sonuçlanmasından 12 yıl sonra 2004 yılının Mayıs 

ayında 189. Taraf olarak Sözleşme’ye katılmış ve Sözleşme kapsamındaki 

yükümlülüklerinden olan İklim Değişikliği I. Ulusal Bildirimi’ni 2007 yılının Ocak ayında 

BMİDÇS Sekretaryası’na sunmuştur. 

Komisyonumuz, BMİDÇS ile ilişkili olarak yaşanan bu zaman ve enerji kaybının 

nedeninin, Sözleşme müzakerelerinde ulusal kapasite oluşturma ve devamlılık bağlamında 

yaşanan sıkıntılar olduğunu düşünmektedir. Zira BMİDÇS müzakerelerinde Ülkemizin 

Sözleşme kapsamında hakettiği yeri bulamadığı genel olarak bütün Devlet Kurumlarınca dile 

getirilmektedir.  

Türkiye, 1997 yılında BMİDÇS kapsamında imzalanan ve 2005 yılında yürürlüğe 

giren Kyoto Protokolü’ne taraf değildir. Hiç kuşkusuz bunun en önemli nedeni, mevcut sistem 

içerisinde -OECD üyesi olmasından dolayı- EK-I listesine dâhil edilen Türkiye’nin Protokol’e 

taraf olması durumunda 2012 sonrası sistemde gelişmiş ülkelerle beraber sayısal azaltım 

yükümlülüğü almak durumunda kalabilecek olmasıdır. Gayri Safi Milli Hasılası, toplam dış 

borcu, insani kalkınma endeksi, kişi başına emisyon, gelir ve enerji tüketimi değerleri gibi 

kriterler göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğu 

tartışılmaz bir gerçektir. Ayrıca, gerek tarihsel sorumluluğunun yüksek seviyede olmaması, 

gerekse kişi başına salım oranı açısından dünya sıralamasında bazı EK-I Dışı ülkelerden bile 

daha alt seviyede yer almasından dolayı, Ülkemizin sayısal bir azaltım hedefi alması hem 

Sözleşmenin “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesine aykırılık oluşturmakta hem 

de ekonomik kalkınma haklarımız açısından olumsuzluklar içermektedir.  
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Tüm bu bilgiler ışığında, gelişmekte olan yapısı ve sınırlı kaynaklarını kalkınma 

amaçlarına tahsis etmek zorunda oluşu diğer yandan da iklim değişikliğinin olası olumsuz 

etkilerinden etkilenme potansiyeli yüksek olması nedeniyle Türkiye, iklim değişikliği 

politikalarında uyum konusuna öncelik vermektedir. İklim değişikliğinden en çok etkilenecek 

bölgelerden olan Doğu Akdeniz Havzasında bulunan ülkemizin uyum ihtiyacı, azaltıma 

oranla daha aciliyet teşkil etmektedir. 

3.8.2 2012 Sonrasında İklim Değişikliği  Rejimi 
2005 yılında gerçekleştirilen 11. Taraflar Konferansında alınan 1/TK.11 sayılı karar ile 

iklim değişikliği ile mücadelede uzun dönemli işbirliği yaklaşımlarını incelemek ve ülkelerin 

deneyimlerini paylaşmak üzere Sözleşme kapsamında başlayan Diyalog adlı çalışmaların 

sonucunda; Sözleşmenin, 2012 yılına kadar ve 2012 sonrasında; tam, etkin ve sürdürülebilir 

bir şekilde uygulanmasını sağlamak; azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman 

konularında ortak bir karara ulaşmak amacıyla Endonezya Bali’de gerçekleştirilen 13. 

Taraflar Konferansı’nda yeni bir süreç başlatılmıştır. 

3.8.2.1 Bali Yol Haritası 

13. TK’da 15. Taraflar Konferansında (Kopenhag) sonuçlandırılmak üzere kapsamlı 

bir sürecin başlatılmasına ve yeni sürecin müzakerelerinin Sözleşme altında oluşturulacak 

yeni bir çalışma grubu tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Oluşturulan Çalışma 

Grubunun amacını tanımlayan ve tüm Taraflarca kabul edilen Bali Eylem Planı ile aşağıdaki 

hususlarda görüşmelerin yürütülmesi üzerinde anlaşılmıştır: 

Azaltım konusunda, üzerinde uzun tartışmalar yapılarak ulaşılan en önemli 2 madde 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 2012 sonrası dönemdeki yükümlülüklerinin 

tanımlanmasında temel teşkil edecektir: 

 Tüm Gelişmiş Ülkelerin, ulusal şartlardaki farklılıkları dikkate alınarak, sayısallaştırılmış 

emisyon azaltım/sınırlama hedefi gibi ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir, ulusal 

olarak uygulanabilir azaltım taahhütleri üstlenmeleri, 

 Gelişmekte Olan Ülkelerin, teknoloji, finansman ve kapasite geliştirme faaliyetleri ile 

sağlanan ve desteklenen sürdürülebilir kalkınma bağlamında, ölçülebilir, raporlanabilir, 

doğrulanabilir bir şekilde ulusal olarak uygulanabilir azaltım faaliyetleri üstlenmeleri, 
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Uyum konusunda, ‘Müzakere sürecini etkilenebilirliğinin değerlendirilmesi, 

tedbirlerin önceliklendirilmesi, mali ihtiyaçların değerlendirimesi, kapasite geliştirme, uyum 

tedbirlerinin ulusal planlara entegre edilmesi’ kararı alınmıştır.  

Ülkemiz için önemli başlıklardan bir diğeri olan Teknoloji Geliştirme ve Transferi 

konusunda, ise “Engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik mekanizmaların oluşturulması, 

çevre dostu teknolojilere gelişmekte olan ülke taraflarınca kolay erişimin sağlanması, 

araştırma ve geliştirme alanında işbirliği yapılması,” kararı alımıştır.  

Finansman konusunda ise, “Mevcut kaynaklara erişimin geliştirilmesi, yeni 

kaynakların oluşturulması, kamu ve özel sektör yatırımlarının harekete geçirilmesi” kararı 

alınmıştır. 

Önümüzdeki dönemde iklim değişikliğiyle mücadeleye dönük uluslararası sürecin 2 

alanda yürümesi öngörülmektedir: 

 Sözleşme altında oluşturulan geçici çalışma grubu (AWGLCA): 13. TK’da 

oluşturulmuş olan ve ilk toplantısını Nisan 2008’de Bangkok’da yapacak olan bu çalışma 

grubu, tüm ülkelerin 2012 sonrası dönemi tartışacakları ana platformu teşkil etmektedir. 

Tüm ülkelerin müzakerelere katılabileceği bir süreçtir. Bu süreçte, gelişmiş ülkeler olarak 

ülkeler için bağlayıcı “ulusal olarak uygulanabilir azaltım taahhütleri”, gelişmekte 

olan ülkeler içinse esneklikler içermesi beklenen “ulusal olarak uygulanabilir azaltım 

faaliyetleri” tanımlanacaktır. 

 Kyoto Protokolü kapsamında oluşturulan grup (AWG):  Söz konusu geçici 

çalışma grubu, Kyoto Protokolüne Taraf olan gelişmiş ülkelerin (EK-I ülkelerinin)3 

2012 sonrası yükümlülüklerinin belirlenmesi görevini 2006 yılından itibaren üstlenmiştir. 

Bu yükümlülüklerin başında Protokole taraf EK-I ülkeleri(gelişmiş ülkeler) için, 2020 

yılına kadar %25-40 emisyon azaltımı değerlerinin belirlenmesi gelmektedir. Ülkemiz, 

söz konusu çalışma grubu altında oy hakkına sahip olmamasına rağmen, ABD ve diğer 

Kyoto Protokolüne taraf olmayan ülkelerle beraber, süreci yakından takip edebilecek ve 

görüşlerini iletebilecektir. Bu çalışma grubunda, Kyoto Protokolüne taraf olmayan EK-I 

ülkeleri ile ilgili bir karar alınması, “yapılan görev tanımı” nedeniyle mümkün değildir. 

Bu çalışma grubunun çalışmalarını en geç 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması ve 

                                                 
3 Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol 
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AWGLCA sonuçları ile birleştirmesi öngörülmektedir. Yine bu çalışma grubunun 

faaliyetlerine paralel olarak Kyoto Protokolü’nün 2. gözden geçirilmesi sürecinde de 

müzakereler devam ettirilmektedir. 

Bu süreçlerden ayrı olarak ABD’nin başlattığı ve en fazla emisyon salan 16 ülkenin 

bir araya gelerek iklim değişikliği ile mücadelede işbirliğinin araştırıldığı bir gayri resmi bir 

süreç de ABD tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. ABD yönetiminin, iklim değişikliği ile 

mücadelede küresel bir yaklaşımın geliştirilebilmesi için uluslararası eylemlerin ülkelerin 

farklı ulusal koşullarını ve yaklaşımlarını birebirleriyle uyumlaştırmaları gerektiğini ve söz 

konusu eylemlerin sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedeflerini dikkate almalarının da elzem 

olduğunu belirtilmektedir. Bu süreçten rahatsızlık duyan AB ise, iklim değişikliği ile ilgili 

görüşmelerin Birleşmiş Milletler çatısı altında yürümesi gerektiğini dile getirmişlerdir. 

Anlaşılacağı üzere 13. Taraflar Konferansında, müzakerelerin, Sözleşme altında Uzun 

Dönemli İşbirliği Geçici Çalışma Grubu (AWGLCA) adı altında tüm ülkelerin katılımıyla 

devam etmesine ve 2008 yılı içerisinde çalışmasını sonuçlandırarak, çalışma çıktılarını 15. 

Taraflar Konferansına nihai karar oluşturulmak üzere sunmasına karar verilmiştir. 

Bali Yol Haritasında önemli bir husus da, G77+Çin grubunun ilk defa Sözleşme 

kapsamında salım azaltım eylemleri yürütmeyi kabul etmiş olmalarıdır. Gelişmekte olan 

ülkeler böylelikle, Bali toplantılarında en büyük tavizi verdiklerini, ancak, bunun karşılığını, 

özellikle teknoloji transferi, finansman ve uyum konularında almayı beklediklerini, hatta 

Kyoto Protokolü’nün 2012 sonrası dönemlerinde gelişmiş ülkelerin daha fazla yükümlülük 

almaları yönündeki baskılarını artıracaklarını ima etmektedirler. 

Sözleşme Sekretaryası, yukarıda ana noktaları belirtilen Bali Yol Haritası’na ilişkin 

olarak tüm Sözleşme tarafı ülkelerden 22 Şubat 2008 tarihine kadar kendi konumlarını ortaya 

koyan bildirimler talep etmiştir. Türkiye’nin AB’nin 13. TK’da dile getirdiği görüşlerle ortak 

pozisyon almış ve yaklaşımlarını desteklemiştir. İlaveten, kendi konumunu ortaya koyan bir 

görüşü de Sekreteryaya iletmiştir. Bu çerçevede, ülkemiz gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

farklılığının ortaya konması ihtiyacını, müzakere gruplarına dahil olmada da sürece 

katılmasının engellenemeyeceğini, sera gazı emisyon azatlım ya da sınırlama 

yükümlülüklerinin analitik parametrelere göre belirlenmesi gerektiğini, temel yıl için esneklik 

yıl sağlanmasını, Uyum Fonundan sadece KP altında yapılandırılmasının yetersiz olduğunu, 

Teknoloji Transferi Fonunun tüm taraflara açık olması temennisini, oluşacak mali 
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mekanizmalar ile esneklik mekanizmalarından yararlanması gereği gibi hususlara 

değinilmiştir.  

AB önümüzdeki döneme ilişkin çalışma programını ayrıntılı bir şekilde belirlemekte 

olup söz konusu programın Sözleşme taraflarınca kabul edilmesi beklenmektedir.(Tablo 

Uarası-1). Türkiye Tablo Uarası-I’de belirtilen sürece ilişkin pozisyonunu önceden 

alternatifleriyle beraber belirlemelidir. 

Tablo Uarası - 1 AB’nin Çalışma Programı Önerisi 
 

Toplantı  Başlığı ve Tarihi Gündem Ülkemiz açısından önemi 

AWGLCA (Sözleşme) 1. 
Toplantısı 

31 Mart – 4 Nisan 2008 

Bangkok /Tayland 

Düşük karbon ve iklim açısından 
güvenli kalkınma yollarına yönelik 

perspektifler 

Ülkemizin, gelişmekte olan bir 
ülke olarak tanımlanması isteğini 
dile getirebileceği ve AWG’nin 
çalışmalarının sadece Protokol 
tarafı EK-I ülkelerini içermesi 

gerektiğini not ettirebileceği ilk 
toplantıdır. 

Bu toplantıda ülkemizin oturum içi 
çalıştayda sunum yapması aktif 

katılımın gereği olacaktır. 

AWGLCA(Sözleşme)  2. 
Toplantısı 

2 – 13 Haziran 2008 

Azaltım, Adaptasyon, Teknoloji, 
Finansman ve Yatırım 

 

 Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi 
(TNA) raporularının da 

görüşüleceği Teknoloji Transferi 
konusunda da oturum içi çalıştay  

 

Ayrıca, azaltım konusunda 
gelişmekte olan ve Kyoto 
Protokolüne taraf olmayan 

ülkelerin ulusal hedefler ile mevcut 
ve gelecekteki eylemler hakkında 

oturum içi çalıştay düzenlenecektir. 

 

Toplantı, Ülkemizin Azaltım 
konusundaki görüşlerine dikkat 

çekerek, bu konuda yapabileceği 
çalışmaları sunabileceği bir 
platform teşkil etmektedir. 

 

Toplantı, Ülkemizin Adaptasyon 
ihtiyacına dikkat çekerek, bu 
konuda yaptığı çalışmaları ve 

ihtiyaçlarını sunabilmesi için bir 
fırsattır. 

 

Toplantının ana gündemi olan 
teknoloji transferi konusunda 

yapılacak ihtiyaç 
değerlendirmesine (TNA) göre 

müzakere pozisyonu 
belirlenebilecektir. 

18 Temmuz 2008 
Sekretarya tüm tarafların emisyon 

azaltım potansiyellerine ilişkin 
raporun yayınlanması  

 

AWGLCA 3. Toplantısı 

Ağustos – Eylül 2008 

Azaltım, Adaptasyon (mali 
ihtiyaçların belirlenmesi, proje ve 
programlar) Teknoloji, Finansman 
ve Yatırım (Japonya’nın Sektörel 

Emisyon Azaltımı Önerisi ilke defa 
resmi olarak görüşülecektir) 

Ülkemiz Sektörel Emisyon 
Limitlerini ve bu öneri karşısındaki 
konumunu belirleyerek Sözleşme 

taraflarını bu konuda 
bilgilendirebilir. 
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AWGLCA 4. Toplantısı 

1 -12 Aralık 2008 (TK 14) 

Poznan /Polonya 

 

Azaltım, Adaptasyon, Teknoloji, 
Finansman ve Yatırım (gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin azaltım 
potansiyelleri – AWG ile ortak 

düzenlenecektir) 

Ülkemiz bu toplantıda, azaltım 
potansiyelini Taraflara sunmakla 

birlikte, gelişmekte olan ülke 
kimliğine vurgu yapabilir. 

6. AWG Toplantısı (Kyoto 
Protokolü)  

1 -12 Aralık 2008 (TK 14) 

Poznan /Polonya 

 

Oturum içi çalıştay ile KP’ye taraf 
EK-I ülkeleri için emisyon azaltım 

potansiyelleri ve söz konusu 
ülkelerin emisyon azaltım 

miktarlarının değerlendirilmesi 

Ülkemiz KP’ye taraf 
olmamasından dolayı AWG içinde 

yapılacak bu çalışmalara 
katılmayacak ve herhangi bir 

emisyon azaltım değerlendimesine 
girmeyecektir. 

AWGLCA 5. Toplantısı 

Mart /Nisan 2009 

 

TK 14’ten çıkacak karara göre 
belirlenecektir.  

AWGLCA 6. Toplantısı 

Mayıs/Haziran 2009 

 

TK 14’ten çıkacak karara göre 
belirlenecektir.  

AWGLCA 7. Toplantısı 

Ağustos/Eylül 2009 

 

TK 14’ten çıkacak karara göre 
belirlenecektir.  

AWGLCA 8. Toplantısı 

Kasım/Aralık 2009 

 

2012’ye kadar ve sonrasında 
Sözleşme’nin tam, etkin ve 
sürdürülebilir uygulanması 

amacıyla üzerinde uzlaşılmış sonuç 

2012 sonrasına ilişkin iklim 
değişikliği sisteminin nihai olarak 

belirleneceği son toplantıdır. 

3.8.2.2 Bali Yol Haritasına İlişkin Görüş ve Değerlendirmeler 
2012 sonrasına yönelik olarak temel noktaları belirleyen Bali Yol Haritası, oldukça 

kısa bir zamanda gerçekleştirilmesi gereken yoğun bir gündem ortaya koymaktadır. Belge, 

çalışmaların 2009 yılı sonu itibarıyla sona ermesini ve ortaya çıkacak belgenin 2010 yılında 

imzaya açılmasını öngörmektedir. 

Bali Yol Haritası ile ortaya konulan yaklaşımda, daha kapsayıcı ve geniş katılımlı bir 

platform ile analitik değerlendirme yaklaşımının temelleri atılmıştır. Bu bağlamda, ülkemiz, 

gerekli ön çalışmaları yaptığı takdirde kendine özgü koşullarını analitik göstergelerle 

destekleyeceği önemli bir müzakere fırsatı yakalamıştır. Bali Eylem Planı rehberliğinde 

yürütülecek müzakerelerin Sözleşme altında ilerleyecek olması; ülkemizin kendi durumunu 

ve koşullarını daha iyi ifade edebilmesi ve bu sayede 2012 sonrası uluslararası iklim rejiminde 

kendini daha iyi konumlandırabilmesi için olumlu bir fırsattır. 

Diğer bir taraftan, ülkemizde 2012 sonrasına yönelik altyapı ve hazırlık çalışmaları, 

müzakere grubunun kurulması ve kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi gibi çalışmalar 
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Kyoto Protokolü’ne endekslenmemeli ve gerekli tüm çalışma ve yapılanmalar en kısa 

zamanda tamamlamalı, 2012 sonrası döneme her alanda hazır olmalıdır. Ancak öncelikle, 

sektörel bazlı teknik çalışmalar, politik yaklaşımlar, önleme ve azaltmaya yönelik finansman 

seçenekleri, uluslararası ilişkiler ve bileşkeler, dış ticarete ilişkin hususlar gibi konularda 

değerlendirme yapılarak ülkemizin iklim değişikliği politikası belirlenmelidir. Bu politika 

çerçevesinde ilerlemek için belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli çalışmalar derhal 

gerçekleştirilmelidir. 

Yukarıda bahsedildiği üzere, Bali Eylem Planı çerçevesinde, 2012 sonrası rejimin 

oluşturulmasına yönelik müzakerelere ülkemizin aktif katılımı ile KP’ye taraf olması 

gerekliliği arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde 2012 

sonrasına yönelik altyapı ve hazırlık çalışmaları, müzakere grubunun kurulması ve kurumsal 

kapasitelerin güçlendirilmesi gibi çalışmalar acilen başlatılmalıdır. Ülkemiz bugün Protokole 

tarafmış gibi, gerekli tüm teknik, ekonomik ve politik çalışma ve yapılanmaları en kısa 

zamanda tamamlamalı, 2012 sonrası döneme hazır olmalıdır. Bu kapsamda, Komisyonumuz, 

4 ana hedef ortaya koyan bir tablo hazırlamıştır (Tablo Uarası-2). 
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Tablo Uarası - 2 Uluslararası Sürece İlişkin Temel Hedefler 

 
*Süreç ileri gelişmekte olan ülkeler, ABD ve AB ile sürekli istişareyi gerekli kılacaktır. 

Hedef 1: 
Sözleşme kapsamındaki müzakerelere 
en yüksek önem derecesinde katılmak 

Sözleşme ve Protokol altında ülkemize en uygun şartların 
oluşmasını takiben sürecin değerlendirilmesi

Bu amaçla: bu konuda görevli 
kişilerden oluşan bir grup kurmak ve 

önemli hususlarda İDKK üyesi 
Kurumların görüşünü almak 

Ülkemizde konunun devamlı takibi 

BMİDÇS kapsamında Sekretarya’nın 
talep ettiği tüm ilgili konularda resmi 

bildirimde bulunmak 

Ülkemizce Müzakere Grubunun 
Oluşturulması, 

(Mayıs sonuna kadar)* 

Mart-Nisan ayı toplantılarında 
ülkemizin “gelişmekte olan ülke” 

olarak tanımlanmasına ilişkin 
deklarasyon

 
Bu hedefin uluslararası düzeyde geçerli 

hale getirilmesi 

Başbakanlığa 
veya ÇOB a 

Bağlı  
İklim Değişikliği  

Merkezi’nin 
Kurulması 
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Hedef 2: 
Ülkemizin 2012 Sonrası Sürece 

İlişkin Pozisyonunun Oluşturulması 

Ülkemizin Talepleri doğrultusunda bildirimlerde bulunmak 
ve müzakere etmek suretiyle 2012 sonrası sistemin 

uygulanabilir şekilde oluşmasını sağlamak 

Söz konusu hedeflere ulaşmak için 
ihtiyaç analizinin yapılması 

 

Ülke içerisinde referans senaryoya 
göre emisyon azaltım potansiyeli ve 

maliyetlerinin belirlenmesi 

Sektörel analizlerin yapılması ve hedef 
ve maliyetlerin belirlenmesi 

 

Benzer koşullara sahip ülkelerle 
istişare içerisinde ortak hedeflerin 

belirlenmesi 

Ülkelerin azaltım, adaptasyon, teknoloji 
transferi, finansman alanlarında ortak 

ihtiyaçlarının belirlenmesi 

 
AB ve ABD ile istişarelerin yürütülmesi 
 

Başbakanlığa 
veya ÇOB’a 

bağlı  
İklim Değişikliği  

Merkezi 
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Hedef 3: 
Ülkemiz Müzakere Heyetinin 

Oluşturulması 

Sürece sürekli ve 
yeterli katılım 

Müzakere heyetinin BMİDÇS 
toplantıları öncesi 1 haftalık çalışma 

kampı 

Grup Özellikleri: İDKK üyesi 
kuruluşlar içerisinden, sürece hakim, 

ileri derecede yabancı dil bilen, temsil 
yeteneğine sahip, asil, ve yedek 

üyelerden oluşan 

Müzakere teknikleri ve hukuku 
konusunda 2008 yaz dönemi içerisinde 

Sözleşme ve Protokol çerçevesinde 
eğitim 

 
Başmüzakereci  atanması 

 

Müzakere heyetinin etkin olarak 
koordine edilmesi 
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Hedef 4: 
Adaptasyon ve Bilimsel Çalışma 

Alanlarının Koordinasyonu 

 
Sürece hakimiyet 

Sektörel projelerin başlatılması 

Adaptasyon konusunda strateji belgesi 
hazırlanması 

Sektörel adaptasyon ihtiyaçları ve 
maliyetlerinin belirlenmesi 

 
Bilimsel Çalışmalar 

Uluslararası yayınların artırılması 

Uluslararası proje ortaklıklarının 
artırılması 

Uluslararası kongre ve seminerlere 
katılım ve lobi faaliyetleri 

Başbakanlığa 
veya ÇOB a 

bağlı  
İklim Değişikliği  

Merkezi 
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Bu hazırlıkların başında, Kyoto Protokolünün gerektirdiği esneklik 

mekanizmalarıyla ilgili teknik, hukuki çalışmaları başlatmak ve organizasyonel yapılanmayı 

oluşturmak gelmektedir. Örneğin, deneyim kazanmak amacıyla yerel düzeyde emisyon 

ticareti sisteminin belirli bir sektör ve gaz için (örneğin çimento sektörü ve CO2) başlatılması, 

ya da temiz kalkınma mekanizmasının uygulanabilmesi için yapılanmaya gidilmesi ve bu 

sayede kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve yasal mevzuat oluşturulması öncelik 

taşımaktadır. 

Bali 13. Taraflar Konferansında karar metnine giren ”sayısallaştırılmış sera gazı 

emisyon azaltım ve sınırlama yükümlülüklerinin tüm gelişmiş ülkelerce kabulü” ifadesi, 

ülkemiz açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, Komisyonumuza 

sunum yapan ya da bilgi gönderen Kurum ya da Kuruluşlardan birçoğu, bu sayede emisyon 

azaltım yükümlülüğünün, ülkemizin içinde bulunduğu EK-I listesinde yer alma kriterine göre 

değil, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre değerlendirileceği görüşündedir. Ancak, 

unutulmamalıdır ki, bu sonuca ulaşılabilmesi için birinci ve elzem şart, ülkemizin Bali 

sürecinde diğer ülkeler tarafından, mümkün olan en kısa zamanda “gelişmekte olan ülke” 

olarak tanımlanmasıdır. 

Komisyonumuza sunum yapan Dışişleri Bakanlığı, Bali Yol Haritası 

müzakerelerinde, Kyoto Protokolü’ne hiç atıfta bulunmadan, yani Sözleşmedeki Diyalog 

mekanizması çerçevesinde uzun dönemli iş birliğini ileri götürmek üzere çalışmalara 

başlandığını ifade etmiştir. Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne taraf olması durumunda 2012 

yılına kadar sayısal yükümlülük almasının zorunlu olmadığı, Protokole taraf olmak için 

herhangi bir koşul ileri sürülemeyeceği ve taraf olmadan önce herhangi bir çekince 

konulamadığı dile getirilmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı, 13. Taraflar Konferansı ile 2009 yılından sonra iklim 

rejiminin nasıl yürütüleceğine ilişkin sürecin değerlendirileceğini, ülkemizin de 2012 sonrası 

için bütün ülkelerin kendi imkânları ölçüsünde eşit düzeyde yükümlülük alması konusunda 

gayret gösterilmesi gerektiğini savunacağını, ülkemizin halen ekonomik kalkınmasını devam 

ettirmekte olmasına bağlı olarak, müzakerelerde 2012 sonrası iklim rejimi içinde “gelişmekte 

olan ülke” grubuna dâhil edilmek yönünde çaba sarf edileceğini, ülkemizin imkânları 

ölçüsünde tüm dünyayı etkilemekte olan bu küresel soruna karşı katkı sağlamaya çalışacağını 

ifade etmiştir. 
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Bir diğer konu ise, Dışişleri Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın da belirttiği 

üzere, Türkiye’nin Kyoto Protokolüne taraf olsa kendi istediği dışında EK-B listesine girmesi 

durumunun olmadığıdır. Bilinmelidir ki, Protokol’e taraf olunması ulusal ve uluslararası 

platformda olumlu etki yapacaktır. Ancak, uluslararası ve yerel kamuoyu haklı olarak 

Türkiye’nin Sözleşme altında bulunduğu grup nedeniyle bir hedef belirlemesini ve 2012’ye 

kadar gönüllü de olsa bu hedefe ulaşmasını bekleyebilecektir. 

Diğer yandan ülkemizin, 2008 yılında uygulama dönemi başlamış olan Kyoto 

Protokolü sürecinde sınırlama ya da azaltıma ilişkin bir yükümlülük alması teknik açıdan 

eksikliklerini tamamlamadan mümkün görülmemektedir ve bu eksikliklerin (yasal mevzuat 

oulşturulması, ölçme-izleme-kaydetmeye yönelik altyapı sistemlerinin kurulması, vb) 

tamamlanması 1 ila 3 yıl sürebilecektir. 

TK-13’te, adaptasyon ve teknoloji transferi konularında da önemli kararlar çıkmıştır. 

Adaptasyon fonu oluşturulmuştur ve bu fonun kullanımı yalnızca KP’ye taraf olan ve iklim 

değişikliğinin olumsuz etkilerine açık gelişmekte olan ülkelere açılmıştır. Müzakereleri halen 

devam eden teknoloji transferi fonu ile ilgili olarak da benzer bir sonuç beklenmektedir. 

Dolayısıyla, Türkiye’nin söz konusu fonlardan yararlanabilmesi için öncelikle “gelişmekte 

olan ülkeler” grubunda yer alması, devamında ise KP’ye taraf ülke olması gerekmektedir.  

Uluslararası arenada, Türkiye’nin KP’ye taraf olması, süreçte politik olarak çok 

önemli sonuçlar doğuracak bir konudur.  Olası bir üyelik durumunda Türkiye, gelişmekte olan 

ülkelerin önüne azaltım yükümlülüğü almaları konusunda örnek olarak sunulabilecektir. 

Dolayısıyla, sonuçların bu derece önemli olması, ülkemiz müzakere süreci için potansiyel bir 

güç olarak görülmelidir. Unutulmamalıdır ki iklim değişikliği ile mücadelenin temel politika 

ve araçlarını belirleyen uluslararası süreç oldukça dinamiktir. Komisyonumuz, Kurumların ve 

müzakerelerde bulunacak yetkililerin ülkemizin önündeki fırsat ve tehlikeleri doğru tahlil 

etmesinin oldukça önem teşkil ettiğine inanmaktadır.   

3.8.2.3  2012 Sonrasına İlişkin Sonuçlar 

Ülkemiz 1997’den beri devam eden bu KP sürecinde dışarıda kalarak, kendisiyle 

benzer durumdaki ülkelere göre dezavantajlı bir konuma düşmüştür. Bu süreç içerisinde, 

benzer ülkelerin aksine ülkemiz herhangi bir mali veya teknik destek alamamıştır.  

Mevcut şartlar altında, EK-I ülkesi olarak, Protokol’e taraf olacak bir Türkiye, 

Protokol üye ülkeleri tarafından gelişmiş bir ülke olarak kabul edilecektir  ki bu durum 
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ülkemiz için arzu edilen bir durum değildir. Protokol’e taraf olma konusunda yapılacak bu tür 

bir girişim, iklim değişikliği konusunda bir iyi niyet göstergesi ve daha da önemlisi, 2012 

sonrası oluşturulacak sistemde bir azaltım hedefi alabileceğine dair güçlü bir sinyal olacaktır. 

Ayrıca Protokol’e taraf olunması sonucu, AWG oturumlarına girecek olan ülkemizin bu organ 

altında görüşülen ikinci taahhüt dönemine ilişkin gönüllü de olsa bir azaltım hedefi alması 

hususu ortaya çıkabilecektir. 

Kurumlarca iletilen görüşlerde, müzakerelerin geleceği büyük oranda ülkemizin 

gelişmekte olan bir ülke olarak tanımlanması varsayımına bağlanmaktadır, bu tanımlamanın 

yapılamadığı durumda süreç Türkiye açısından oldukça problemli olacaktır. İklim değişikliği 

kapsamında ülkemizin resmi olarak “gelişmekte olan ülke” olarak tanımlandıktan sonra 

KP’ye taraf olunmasında bu aşamada bir sorun görülmemektedir.  

Ayrıca, Komisyonumuz; KP’ye taraf olmamanın, uluslararası ilişkiler açısından bazı 

yansımaları bulunduğunun bilincindedir. Gerek ikili ilişkilerimiz gerekse AB ve BM 

Güvenlik Konseyi geçici üyelik adaylığımız bağlamlarında, sıkça gündeme gelen bu durum 

ülkemizin dış politikası açısından çeşitli sakıncalara yol açabilmektedir. 

Tüm bu bilgilerin ışığında, iklim değişikliği konusunda üst politika belirlemedeki 

eksiklik, TK 13’te ortaya çıkan, ülkemiz açısından avantajlı gelişmelerden istenilen düzeyde 

yararlanmayı engelleyebilecektir. Bu nedenle, OECD üyesi ve AB üyeliği yolundaki bir ülke 

olan Türkiye için, AB politikasına ters düşmeyen ancak kendi önceliklerini de içeren bir iklim 

değişikliği politikası benimsenmesi öncelik olmalıdır.  

Ülkemiz, bugüne kadar çeşitli sebeplerle iklim değişikliği sürecinde yalnız kalmıştır. 

Süreç içinde aktif olarak yer alan ülkeler ise kalkınmalarını ya da ekonomilerini daha iyiye 

götürebilecek mekanizma ve fonlardan yararlanarak bir ilerleme kaydetmişler, teknolojik 

gelişme sürecinde bir ivme yakalamışlardır.  

Komisyonumuza kurumlarca iletilen görüşler incelendiğinde, farklı kurumların 

farklı görüşlere sahip olduğu net bir şekilde belirlenmiş olup, ilk olarak bu farklılıkların 

nedenleri araştırılmalı, gerekli ise hukuki konularda danışmanlık hizmeti alınmalı, ülkemizin 

çıkarları ile uyumlu bir üst politika belirlenmeli ve süreçteki müzakerelere bu doğrultuda 

katılım sağlanmalıdır.  

Ülkemizin süreçteki toplantılara etkin katılımının sağlanması ve müzakere heyetinin 

başarılı olması gibi hususlar öncelikle kurumlarımızın tek bir görüş etrafında birleşmesi ve 

tüm çaba ve araştırmalarını bu politikaya göre yoğunlaştırmasına bağlıdır.  
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Diğer taraftan, 2012 sonrası iklim rejimine yönelik uluslararası müzakere süreci 

Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilecek olan 15. TK’da (Kopenhag) tamamlanacaktır. Bu 

nedenle, ülkemizin en kısa zamanda müzakere pozisyonunu belirlemiş olması ile birlikte 

gerekli tüm teknik çalışma ve araştırmaları da tamamlamış olması gerekmektedir. Ülkemiz, 

müzakere süreci içinde doğru konumda yer almalı ve 2012 sonrasına yönelik oluşturulacak 

yeni anlaşmanın kendi önceliklerine aykırı olmamasını sağlamalıdır. Aksi takdirde, diğer 

tarafların belirlediği çerçeve kapsamında iklim rejimine dâhil olma riski bulunmaktadır. 

3.9 Türkiye’de Yürütülen İklim Değişikliği Politikaları ve Faaliyetler 

(Azaltım ve Uyum Faaliyetleri) 

3.9.1 Kurumsal Yapı 
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden sonra ülkemizin de 

Sözleşmeye taraf olması amacıyla hazırlanan “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 21 Ekim 2003 tarih ve 25266 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

yapılacak çalışmaların daha verimli olabilmesi, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları 

arasında koordinasyon ve görev dağılımının sağlanması ve bu konuda ülkemizin şartları da 

dikkate alınarak uygun iç ve dış politikaların belirlenmesi amacıyla 2001 yılında bir 

Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (İDKK), BM 

İklim Değişkliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (BM/İDÇS) taraf olmamızdan doğan 

sorumluluklarımız göz önüne alınarak 2004 yılında yeni bir Başbakanlık Genelgesi ile tekrar 

düzenlenmiştir. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nda aşağıdaki kurumlar yer 

almaktadır; 

 Çevre ve Orman Bakanlığı, 

 Dışişleri Bakanlığı, 

 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 

 Ulaştırma Bakanlığı, 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
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 Sağlık Bakanlığı, 

 Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 

(TOBB) 

Sekretarya hizmetleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yerine getirilen Kurulun 

yılda asgari bir defa toplanması öngörülmüştür. Kurul toplantısında alınan kararlar; 

Başbakanlığa, Kurul üyelerine ve çalışma gruplarında yer alan bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarına gönderilmektedir. Gerekli görüldüğü hallerde ilgili kurum ve kuruluşlar da 

Kurul Başkanlığınca toplantıya davet edebilmektedir. Kurul, çalışmalarının bir bütünlük 

içinde gerçekleştirilmesi ve eşgüdümün gerektiği gibi sağlanması amacıyla 10 adet Çalışma 

Grubu bulunmaktadır. Bunlar: 

1. İklim Değişikliğinin Etkilerinin Araştırılması Çalışma Grubu, 

(Koordinatör Kuruluş: ÇOB Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) 

2. Sera Gazları Emisyon Envanteri Çalışma Grubu, 

(Koordinatör Kuruluş: Türkiye İstatistik Kurumu) 

3. Sanayi, Konut, Atık Yönetimi Ve Hizmet Sektörlerinde Sera Gazı Azaltım 

Çalışma Grubu, 

(Koordinatör Kuruluş: Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü) 

4. Enerji Sektöründe Sera Gazı Azaltım Çalışma Grubu, 

(Koordinatör Kuruluş: ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğü) 

5. Ulaştırma Sektöründe Sera Gazı Azaltım Çalışma Grubu, 

(Koordinatör Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü) 

6. Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği Ve Ormancılık Çalışma Grubu, 

(Koordinatör Kuruluş: ÇOB AR-GE Dairesi Başkanlığı) 

7. Politika Ve Strateji Geliştirme Çalışma Grubu, 

(Koordinatör Kuruluş: ÇOB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) 

8. Eğitim, Öğretim Ve Kamuoyunu Bilinçlendirme Çalışma Grubu. 

(Koordinatör Kuruluş: ÇOB  Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) 

9. Teknoloji Transferi Çalışma Grubu, 

(Koordinatör Kuruluş: DPT Müsteşarlığı) 

10. Adaptasyon (Uyum ) Çalışma Grubu 

(Koordinatör Kuruluş: DSİ Genel Müdürlüğü) 
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3.9.2 Sektörel Politikalar 

3.9.2.1 Enerji 

3.9.2.1.1 İklim Değişikliği ve Enerji Sektörü 
İklim değişikliği kavramının yoğun olarak gündeme gelmesi iklim değişikliğinin insan 

kaynaklı olduğuna dair bilimsel bulguların artması, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin 

kendini hissettirmeye başlaması ile başlamıştır. İnsan kaynaklı sera gazı salımında enerji 

sektörünün tüm diğer sektörlerden çok daha yüksek bir payının olması, iklim değişikliği 

çerçevesinde alınacak ve uygulanacak önlemlerin de ağırlıklı olarak bu sektörde 

gerçekleşeceği anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, dünyada iklim değişikliği ile enerji 

politikaları birbirine entegre edilmiş, özellikle sera gazı azaltımı yönünde taahhütte bulunan 

ülkeler tüm enerji politikalarını bu çerçevede şekillendirmek durumunda kalmışlardır. 

IPCC'nin Dördüncü Değerlendirme Raporu'nun nihai değerlendirmesi, dünyada 

mevcut politika ve önlemlerle devam edildiği takdirde, 2030’dan önce toplam sera gazı 

emisyonlarının 2000 yılı değerinin %25–90 üzerinde olacağını ortaya koymaktadır. Rapor, 

sera gazı emisyonlarının azaltılması için başvurulabilecek enerji politika ve tedbirleri arasında 

arz kaynak çeşitlerinin artırılması, enerji verimliliğine önem verilmesi, temiz yakıtlara geçiş, 

kojenerasyon, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji teknolojilerin daha fazla kullanılması ile 

enerji çevrim teknolojilerine karbon yakalama ve depolama teknolojisinin entegrasyonu gibi 

çeşitli seçenekler yer almaktadır. 

Ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilir bir şekilde 

gerçekleştirilmesinde hiç kuşkusuz enerji politikalarının rolü ve önemi çok büyüktür. Diğer 

dünya ülkeleri gibi Türkiye’nin de temel politikası enerjinin zamanında, yeterli, güvenilir, 

asgari maliyetle ve çevresel etkileri göz önünde tutularak sağlanmasıdır.  

İklim değişikliği ile mücadele konusunda 9. Kalkınma Planı, 461. paragrafında 

“Ülkemiz şartları çerçevesinde ilgili tarafların katılımıyla sera gazı azaltımı politika ve 

tedbirlerini ortaya koyan bir Ulusal Eylem Planı hazırlanarak, BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesine ilişkin yükümlülükler yerine getirilecektir” ifadesi yer almaktadır. Bu amaç 

çerçevesinde, ülkemizde öncelikle BMİDÇ Sözleşmesine yönelik yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi, sera gazı azaltımına yönelik politikaların ise enerji politikalarımız merkezinde 

şekillendirilmesi en gerçekçi yaklaşım olacaktır. 



 106

Enerji sektöründe iklim değişikline yönelik alınabilecek tedbirlerin hem enerji arz 

güvenliğimiz, hem de tabii kaynaklarımızın gelecek nesiller tarafından da kullanılması için 

önem taşıdığı bir gerçektir. Enerjide dışa bağımlılığımız özellikle son yıllarda oldukça artmış, 

2007 yılında %73 seviyelerine kadar çıkmıştır, yani ülkemizde tüketilen her birim enerjinin 

%73’ü ithal edilmektedir. İklim değişikliği politikaları ile enerji politikalarının birbirini bu 

denli güçlü bir şekilde etkiliyor olması, özellikle bizim gibi enerjide yüksek oranda dışa 

bağımlı ülkelerde politika anlamında hareket alanını ve seçenekleri sınırlamaktadır. Bu 

nedenle, ülkemizde uzun vadeli enerji planlamalarında dikkate alınması gereken en önemli 

parametrelerin başında “dışa bağımlılık” hususu gelmektedir.  Avrupa Komisyonu’nun “2030 

Avrupa Enerji ve Ulaştırma Eğilimleri” isimli raporunda enerji kaynaklarının bulunduğu 

bölgelerdeki istikrarsızlığın gelecek dönemde özellikle doğal gaz fiyatlarında büyük 

salınımlar olması tehlikesini beraberinde getirdiği yönünde ifadeler bulunmaktadır. Bu 

çerçevede, Türkiye’nin, başta taşkömürü ve linyit olmak üzere tüm yerli kaynaklarından daha 

etkin faydalanması gerekmektedir. 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması iklim değişikliği ve sera gazı salımının 

kontrol altına alınması gibi hedefler çerçevesinde özellikle ısı ve elektrik üretiminde 

değerlendirilebilecek başlıca kaynaklar arasındadır. Ancak bu kaynakların ekonomiye 

kazandırılması sırasında, aynı zamanda bu sektörde kullanılacak mal ve hizmetlerde yerli 

katkı ve oranın yüksek olması, izlenecek politikaların büyüme ve istihdam odaklı olmasına 

dikkat edilmelidir. Özellikle yoksullukla mücadele ve ülke içinde yeni istihdam yaratılması, 

yerli elektromekanik sanayinin rekabet gücünün artırılması gibi somut açılardan 

yaklaşıldığında yenilenebilir enerji ve teknolojilerinin geliştirilmesi enerjideki ana 

hedeflerimiz içerisinde olmalıdır.  

Bu çerçevede, tıpkı AB’de olduğu gibi, ülkemizde de enerji sektöründe öncelikli 

stratejimiz, “yerli kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanarak enerjide arz güvenliğini 

sağlamak, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak, enerji üretim ve tüketiminde verimliliği 

sağlamak, mevcut enerji tasarrufu potansiyelini azami ölçüde gerçekleştirmek, yenilenebilir 

enerji ve teknolojisinin ülke içinde geliştirilmesini sağlamak” olmalıdır. 

3.9.2.1.2 Dünya ve AB’de Enerji Sektörü 
Dünyada enerji arzında geçmişte yoğun olarak kullanılmış olan petrol ve kömür gibi 

fosil yakıtlar 2005 yılı itibarıyla atmosferde 379 ppm olarak hesaplanan CO2 

konsantrasyonundan birinci derecede sorumludur. Diğer yandan 1995–2005 yıllarını kapsayan 
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10 yıllık dönemde ise atmosferdeki CO2 konsantrasyonu yıllık ortalama 1,9 ppm artmıştır 

[Enerji1]. 

2004 yılında, dünya enerji tüketiminin %51,1’i ABD, Çin, Rusya, Japonya ve 

Hindistan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelerden ABD, Çin ve Rusya enerjiyi en çok 

üreten ve aynı zamanda en çok da tüketen ülkeler olarak istatistiklerde yer almıştır.  

Hükümetler mevcut politikalarla devam ettikleri takdirde, Dünya birincil enerji 

kaynakları ihtiyacının yıllık %2.2’lik bir artış hızıyla yaklaşık %50 artacağı ve 2030 yılında 

16.000 MTEP’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kişibaşı enerji talebinin ise 2020 yılında 

2.048 ktep, 2030 yılında ise 2.131 ktep değerine ulaşması öngörülmektedir. Bu talebi 

karşılayabilmek için kullanılacak birincil enerji kaynaklarının ise sırasıyla petrol, doğalgaz, 

kömür, nükleer ve yenilenebilir enerji olacağı, yenilenebilir ile hidroelektrik enerjinin payının 

toplam içerisinde %14 civarında olması beklenmektedir [Enerji2].  

Kaynaklarına Göre 2030 yılı Dünya Enerji Üretimi 

Kömür
21.8%

Petrol
35.0%

Doğalgaz
25.1%
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Diğer Yenilenebilir
11.3%

Kaynak: IEA   

          Kaynak: UEA, 2006 
Şekil E - 1 Dünyada Birincil Enerji Talebi, 1970-2030  

Dünya birincil enerji talebi projeksiyonlarında; kömür, petrol ve doğalgazın yerlerini 

gelecek 25 yılda da koruyacağı görülmektedir (Şekil E-1). Dünyada kömür kullanımının 2030 

yılına kadar 2 kattan daha fazla artacağı öngörülmektedir. Bu artışın en önemli nedenleri ise, 

kömürün potansiyel rezervinin yüksek olması, dışa bağımlılığı azaltan bir kaynak olması, 

elektrik üretiminde güvenilir bir kaynak olması ve son zamanlarda dünyada enerji hammadde 

fiyatlarında görülen istikrarsızlık olarak sıralanabilir. Kömür-doğalgaz ikamesiyle, yüksek 

emisyonlu bir kaynaktan daha düşük emisyona sebep olan bir kaynağa geçmek emisyonları 

azaltmada bir yöntem olarak öne sürülmekteyse de, gerek doğalgazın da önemli bir emisyon 

kaynağı olması ve gerekse ülkemizin doğal gazda tamamen dışa bağımlı olması, enerji 

politikalarımız açısından bu seçeneğin tercih edilmesini güçleştirmelidir.  
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AB ülkelerinde görülen birincil enerji arzı deseni dünya genelinden biraz farklılık 

göstermektedir. Petrol, doğal gaz ve taş kömürü AB birincil enerji ihtiyacının büyük kısmını 

karşılamaktadır (Şekil E-2). Diğer bir ifadeyle AB enerji ihtiyacının %79’luk bir kısmını 

halen yüksek seviyede CO2 salımına neden olan fosil kaynaklar ile karşılamaktadır. Burada 

dikkati çeken bir diğer husus ise yenilenebilir enerji kaynaklarının genel enerji talebinin 

karşılanması içindeki payının çok düşük seviyelerde (%7) kalmış olmasıdır. 

Petrol
36%

Nükleer
14%

Doğalgaz
25%

Yenilenebilir
7%Kömür

18%

  
       Kaynak: Eurostat, 2007 
Şekil E - 2 AB’de Birincil Enerji Talebi, 2005  

3.9.2.1.3 Türkiye’de Enerji Sektörü 
Türkiye’nin son yıllarda nüfus ve kalkınma alanında kaydettiği gelişmeler enerji 

tüketimine de yansımıştır. Son 15 yılda ülkemizde enerji talebi yıllık ortalama %3.7; elektrik 

talebi ise %7.2’lik artış göstermiştir.  

Türkiye 2005 yılında, dünya geneline benzer bir şekilde birincil enerji tüketiminin 

büyük bölümünü sırasıyla petrol, doğal gaz ve kömür (taşkömürü ve linyit) kaynaklar yoluyla 

karşılamıştır. Yenilenebilir kaynaklardan (hidrolik ve diğer kaynaklar) üretilen enerji ise 

toplam ihtiyacın %11’ine denk gelmiştir (Şekil E-3).  
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Türkiye Birincil Enerji Arzı, 2005
90.3 MTEP
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Kaynak: ETKB, 2007
 

Şekil E - 3 Kaynaklarına Göre Türkiye Birincil Enerji Arzı, 2005 
 

Türkiye birincil enerji arzı dünya ülkelerindeki genel gidişatı takip etmekte ve yerli 

kaynaklara yönelim gittikçe artmaktadır. 2006 yılı itibariyle ülkemizde tespit edilmiş 129,9 

Milyar kWh’lik ekonomik hidroelektrik potansiyelin %35’i devreye alınmış, %9’luk 

kapasiteye denk gelen bölümün ise ekonomiye kazandırılması yönünde inşaat çalışmaları 

devam etmektedir. Yaklaşık 22 Milyar kWh4 (2007 yılı elektrik tüketimimizin %11’i) olarak 

tahmin edilen ekonomik rüzgâr potansiyelinin ise 2007 sonu itibariyle çok küçük bir bölümü 

devreye alınabilmiştir. Özellikle Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun devreye girmesiyle beraber 

önemli miktarda hidroelektrik, rüzgâr ve diğer yenilenebilir kaynak potansiyelinin kullanıma 

alınmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır.  

2004-2020 yılları arasını kapsayan, “Türkiye Birincil Enerji Arz Projeksiyonu” 

çalışması, 2020 yılında birincil enerji talebinin 222,3 Mtep’e ulaşacağını göstermektedir. Bu 

değer 2004 yılı birincil enerji tüketimi olan 90,1 Mtep’in %150 fazlasıdır. Diğer bir ifadeyle 

birincil enerji talebi 2020 yılına kadar 2,5 kat büyüyecektir (Şekil E-4). Kişibaşı enerji 

talebinin ise 2020 yılında 2.583 ktep değerine ulaşması öngörülmektedir. 

                                                 
4 10.000 MW ekonomik rüzgar potansiyeli ve yıllık ortalama 2.200 saat çalışma süresi varsayımı ile 
hesaplanmıştır. Yıllık çalışma süresinin artması ve örneğin 3.000 saat olarak gerçekleşmesi durumunda 
ekonomik potansiyel değeri de 30 Milyar kWh’e kadar çıkacaktır. 
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Şekil E - 4 Kaynaklarına Göre Toplam Birincil Enerji Arzı, 2003-2020  
 

2020 yılında oluşacak olan enerji talebi kaynaklar bazında değerlendirildiğinde ise 

kömür, petrol ve doğalgazın sırasıyla ilk üç sırayı alması beklenmektedir (Şekil E-5). 

Yenilenebilir kaynaklardan yapılacak enerji üretiminin ise toplamda %10’luk bir pay alacağı 

öngörülmektedir. Ayrıca nükleer enerjinin de enerji arz deseni içerisine girerek %4’lük bir 

pay alacağı tahmin edilmektedir. 
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        Kaynak: ETKB, 2006 
Şekil E - 5 Kaynaklarına Göre Birincil Enerji Üretimi Tahmini, 2020 

Enerji talebinde beklenen bu yüksek talep artışının 2004 yılı itibariyle 226 milyon ton 

karbon eşdeğeri olan yakıt tüketiminden kaynaklanan emisyonları 2020 yılında, yalnızca yakıt 

tüketimi kaynaklı karbondioksit emisyonu 605 milyon ton değerine, yine sadece yakıt 
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yanması kaynaklı toplam emisyonlarımız ise 706 milyon ton değerine ulaşması 

beklenmektedir. Ancak kişi başı emisyon değerlerine bakıldığında, bu artışa rağmen yine de 

bugünkü AB ortalamasını 2020 yılında da geçmeyeceğimiz görülmektedir. Enerji arz 

güvenliği ve kaynak çeşitliliği politikaları doğrultusunda, 2015 yılından itibaren enerji 

dengesi içine katılması planlanan nükleer enerji, aynı zamanda emisyonların artış hızını da 

yavaşlatacak yönde fayda sağlayacaktır.  

Ekonomik büyümenin ve refah artışının gerektirdiği bu talep artışının herhangi bir 

olumsuz etkisi olmaksızın azaltılması ise ancak israf edilen enerjinin tasarruf edilebilmesi, 

enerji verimliliğinin artırılması ve talep tarafı yönetimi gibi tedbirler ile mümkündür. 

Ülkemizin çeşitli ekonomik ve enerji göstergeleri bazında bazı ülkeler ile 

karşılaştırması Tablo E-1’de verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere ülkemiz GSMH başına 

emisyon salımı açısından ABD, Kanada, Rusya, Beyaz Rusya, Avustralya ve Yunanistan gibi 

ülkelerden daha düşük bir emisyon yoğunluğuna sahiptir. Kişibaşına tüketilen elektrikte ise 

listede yer alan ülkeler Türkiye’den en az 2 kat daha fazla elektrik tüketmektedirler. Kişibaşı 

enerji arzı açısından değerlendirildiğinde ise bu ülkelerde en az 2.5 kat daha fazla tüketim 

görülmektedir. Enerji arzının GSMH’ye oranı olarak nitelendirilen ve diğer ifadesiyle enerji 

yoğunluğu göstergesini değerlendirdiğimizde ise ülkemiz Yunanistan ve İngiltere’nin 

ardından üçüncü sırada gelmektedir. Üretilen kWh başına salınan CO2 değerlerini 

incelediğimizde ise özellikle Fransa, Kanada, Beyaz Rusya ve Rusya’nın listedeki diğer 

ülkelerden daha iyi durumda olduğu görülmektedir. Bunun temel nedenleri, elektrik üretimi 

içerisinde hidroelektrik ve nükleer enerji payının Fransa’da % 91.4, Kanada’da %70.9, 

Rusya’da ise %35.3 olması ve ayrıca Rusya’nın elektrik üretiminin %45 civarında bir 

bölümünü, B. Rusya’nın ise elektrik üretiminin % 90 civarında bir bölümünü doğalgazdan 

karşılamaları olarak açıklanabilir. 

Tablodaki tüm veriler ve oranlar dikkate alındığında ülkemizin tüketilen enerji miktarı 

ve GSMH açısından gerilerde, buna karşılık sera gazı salımı açısından ise göreli olarak iyi 

durumda olduğu; bunun yanı sıra termik santrallerin işletme verimleri ve üretilen elektriğin 

kilovatsaati başına salınan emisyon rakamları açısından da kötü durumda olmamakla beraber 

gelişme alanı ve potansiyeli olduğu sonucu çıkarılabilmektedir. 
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Tablo E - 1 Türkiye Enerji Göstergelerinin Bazı Gelişmiş Ülkelerle Karşılaştırması 
  

  2004 yılı Tahmini  GSMH 
(PPP) Toplam Kişi 

Başı Kişi Başı Birincil Elektrikte Elektrikte Elektrikte Termik CO2 

  sera gazı nüfus Emisyon/GSMH 2004 Birincil Elektrik Birincil Enerji Arzı/ yenilebilir nükleer yenilenebilir Yakıtlı emisyonu/ 
 salımı artışı (PPP) Milyar $ Enerji arzı Arzı Enerji GSMH(PPP) payı payı + nükleerin Santral kWh 
  (Mt CO2 eşd.) 2004-2020 

(%) (t CO2 eşd./$) (2000) 2003 (ktep)  (2003)* Arzı (2004) (tep/1000 $) % % toplam payı 
% Verimi(%) (g CO2/kWh) 

Avustralya 529 17 0.94 561 112.645 10 654 5.6 0.2 8.3 0 8.3 32.7 841 

B.Rusya 74 -9 1.18 63 25.797 3 039 2.6 0.41 0.1 0 0.1 - 302 

Kanada 758 14 0.83 919 260.641 17 210 8.2 0.28 57.9 13 70.9 - 209 

Fransa 563 4 0.35 1.626 271.287 7 586 4.5 0.17 14.3 77.1 91.4 33.4 87 

Almanya 1015 0 0.47 2.146 347.118 6 900 4.2 0.16 7.6 29.5 37.1 37.5 453 

Yunanistan 138 1 0.61 226 29.887 5 045 2.7 0.13 5.7 0 5.7 - 781 

Rusya 2024 -8 1.55 1.309 639.717 5 480 4.4 0.49 19.9 15.4 35.3 - 325 

İngiltere 665 5 0.39 1.696 231.954 6 201 3.9 0.14 2.6 23.5 26.1 41.5 467 

ABD 7068 15 0.66 10.708 2.280.791 13 243 7.7 0.21 7.6 20.9 28.5 35.1 576 

Türkiye 294 20 0.57 511 78.954 1 656 1.2 0.15 30.6 0 30.6 35.2 462 

                Kaynak: BMİDÇS Sekretaryası, 2007 

* 2004 Yılı kişibaşı elektrik tüketimi ortalaması: Dünya-2.436 kWh/kişi ve ve Türkiye-2,103 kWh/kişi (Kaynak: WRI, 2008 ve ETKB, 2007) 
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3.9.2.1.4 Dünya, AB ve Türkiye’de Elektrik Üretimi 
Ülkelerin refah seviyesi, insani ve ekonomik gelişmişlik durumlarının 

karşılaştırılmasında en önemli göstergelerden biri elektrik tüketimidir. Dünya elektrik 

tüketiminin yılda ortalama %2,7 artarak 2030 yılında, 2003 değerinin iki katına çıkacağı 

tahmin edilmektedir (Şekil E-6). 2030 yılında ise 30,116 milyar kWh’ye ulaşacak olan 

elektrik tüketiminin %29’u OECD ülkelerinde, %71’i ise OECD dışı ülkelerde tüketileceği, 

yıllık elektrik tüketim artış oranının OECD dışı ülkelerde %3,9, OECD ülkelerinde ise %1,5 

olacağı öngörülmektedir. 2003-2030 projeksiyon döneminde en çok elektrik tüketim artışı 

1,963 Milyar kWh ile ABD ve 4,300 Milyar kWh ile Çin’de beklenmektedir..  

 

        Kaynak: UEA, 2006 
 
Şekil E - 6 Dünya Elektrik Talebi ve Kaynak Dağılımları 
 

Toplam: 3,310 Milyar GWh
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        Kaynak: Eurostat, 2007 
 
Şekil E - 7 AB’de 2005 Yılı Elektrik Enerjisi Üretimi  
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AB’de elektrik üretiminde görülen desen ise dünya genelinden biraz daha farklıdır 

(Şekil E-7). 2005 yılında Dünya elektrik üretimindeki payı %15 seviyesinde olan nükleer, 

AB’de %31 ile elektrik üretimi amacıyla en yüksek oranda kullanılan kaynaktır. Bunu 

sırasıyla doğalgaz, taşkömürü ve linyit takip etmektedir. 

2007 yılında Türkiye elektrik tüketimi 190.5 Milyar kWh olarak gerçekleşmiştir (Şekil 

E-8). Talebin karşılanmasında doğal gaz kaynaklı elektrik üretimi %48.3 ile ilk sırada 

gelmekte, bunu sırasıyla %28.5 ile kömür ve %18.6 ile hidroelektrik kaynaklar takip 

etmektedir. Dünyada elektrik üretiminin %20’sinin bile üretilmesinde kullanılmayan bir 

kaynak olan doğalgazın ülkemizde bu seviyede tüketilmesi oldukça şaşırtıcıdır. Hidroelektrik 

üretimi açısından ülkemiz Dünya ortalaması olan %12 seviyesinin oldukça üstünde olup 

bunun dışındaki yenilenebilir kaynaklar yoluyla karşılanan talep ise genel içerisinde çok 

düşük seviyede kalmaktadır [Enerji3].  

2007 Yılı Türkiye Elektrik Tüketimi: 190,5 Milyar kWh 
 

Petrol; 4,5% Diğer; 0,5%Hidrolik;18,6% 

Doğalgaz;48,3%Kömür;28,5%  

        Kaynak: DPT, 2008 
Şekil E - 8 Kaynaklarına Göre Türkiye Elektrik Tüketimi  

Ülkemizde elektrik sektörünü ve buradan kaynaklanan emisyonların bugünkü 

durumunu ve geleceğini daha iyi anlayabilmek için öncelikle kurulu güçten üretim profiline, 

tüketim projeksiyonlarından yatırım ihtiyaçlarına kadar olan hususları daha detaylı incelemek 

yerinde olacaktır. 

2000-2007 yılları arasında elektrik üretimi kurulu gücü yaklaşık %50’lik bir artışla 

27,264 MW değerinden 40,754 MW’ye çıkmıştır (Tablo E-2). 13,490 MW’lık bu ilave güç, 

başta yüksek verimli doğal gaz kombine çevrim santralleri (DKÇS) olmak üzere kojenerasyon 

özellikli santraller, akışkan yataklı kömür santralleri, yüksek kalorili kömür santralleri ile 

hidroelektrik ve rüzgâr santrallerinden oluşmaktadır. 

Tablo E - 2 Türkiye Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre  Dağılımı, 2007  
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Kurulu Güç 

(MW) 
Toplam İçindeki 

Payı (%) 
Doğal Gaz 12.874 31,6 
Linyit 8.226 20,2 
Taş Kömürü 335 0,8 
İthal Kömür 1.651 4 
Jeotermal 22 0,06 
Fuel-Oil 1.781 4,4 
Motorin 214 0,5 
Lpg 0 0 
Nafta 21 0,05 
Biogaz 42 0,1 
Rüzgâr 135 0,3 
Hidrolik 13.393 32,9 
Diğer 2.055 5 

Toplam 40.754 100 
Kurulu güç içerisinde hidrolik santrallerin payı neredeyse 3’te 1 olmakla beraber, 

üretim açısından bakıldığında aynı oran görülmemektedir. Hidrolik santrallerin termik 

santrallere kıyasla yıl içerisinde çalışma sürelerinin daha az olmasının yanı sıra, barajlardaki 

hidroelektrik üretimi amacıyla kullanılabilecek su miktarının 2007 yılında önemli oranda 

düşmesi daha önceki yıllarda elektrik üretiminin %30’una kadar çıkmış olan hidrolik payının 

bu yıl %19’un altına düşmesine neden olmuştur (Tablo E-3). Bu düşüşteki bir diğer neden ise 

2000-2007 yılları arasında gelen ilave gücün önemli bölümünün doğalgaz ağırlıklı olmasıdır 

(Şekil E-9). 

Tablo E - 3 Türkiye Elektrik Üretimi, 2007 

 
Üretim           

(Milyar kWh) 
Toplam İçindeki 

Payı (%) 
Termik  155,031 81.1 
Hidrolik 35,816 18.7 
Rüzgâr 358 0.2 

Toplam Üretim 191,205 100 
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Türkiye Kurulu Güç Gelişimi, 1980-2006
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         Kaynak: ETKB, 2007 
 Şekil E - 9 Kurulu güç gelişimi 

Türkiye’de her yıl elektrik enerjisi talebinde %7-7,5 civarında artış gerçekleşmektedir. 

2020 yılına kadar artan talebi karşılamak üzere kurulması gereken ilave kapasitenin ise 

yaklaşık 50.000 MW civarında olması, böylece toplam kurulu gücün 90.000 MW seviyesini 

geçmesi beklenmektedir (Şekil E-10). Gün içerisinde oluşacak maksimum güç ihtiyacını 

karşılayacak olan pik gücün  ise 79.350 MW’a kadar çıkacağı öngörülmektedir. 

 

        Kaynak: ETKB, 2006 
Şekil E - 10 Türkiye Kurulu Güç Talep Projeksiyonu  

79,350

0 
10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MW 

Mevcut Pik Yeni Kapasite İhtiyacı



                                             117

Düşük talep senaryosuna göre, elektrik talebimizin 2020 yılından önce 450 TWh 

değerini aşması beklenmektedir. Planlanan dönemde, kaynaklar içinde en büyük payı fosil 

yakıtların alması beklenmektedir. Kaynaklar bazında Türkiye 2020 yılı elektrik üretimi 

projeksiyonuna bakıldığında tüketilen miktar olarak artmasına rağmen, doğal gazın payının 

2006 seviyesine göre %10’a yakın bir oranda düşmesi; kömürün payının %6 seviyesinde 

artması; ayrıca nükleer enerjinin üretim portföyü içerisine girerek %7 gibi oldukça önemli bir 

paya ulaşması beklenmektedir (Şekil E-11).. 
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        Kaynak: ETKB, 2006 
Şekil E - 11 Türkiye 2020 yılı Elektrik Enerjisi Üretimi Projeksiyonu  

Elektrik piyasası mevzuatı, ilave güç ihtiyacının (2020 yılına kadar 309 milyar kWh), 

karşılanması için yapılacak santral yatırımlarının özel sektör tarafından ve serbest piyasa 

ortamında yapılmasını öngörmektedir. Tablo E-4’te görüldüğü üzere, nükleer, taşkömürü, 

linyit ve doğalgaz santralleri çalışma saati ve güvenirlik açısından en tercih edilebilir üretim 

teknolojilerdir. Dolayısıyla serbest piyasa ortamında yapılacak olsa dahi yeni yatırımların 

öncelikle bu teknolojiler çerçevesinde politikalar izlenmesi gerekliliği açıktır. Bu teknolojiler 

kendi içlerinde karşılaştırıldıklarında ise, nükleerin daha yüksek yatırım maliyeti olduğunu, 

ancak emisyona neden olmadığını, diğer yandan taşkömürü ve linyitin yerli kaynaklar 

olmaları dolayısıyla yatırım maliyeti açısından doğalgaza göre avantajı olmamakla birlikte, 

işletme ve yakıt maliyetleri açısından daha tercih edilebilir olduğunu görmekteyiz. 

Yenilenebilir kaynakların ise dışa bağımlılığı azaltmak ve emisyon salımını sınırlamak 

anlamında sistem içerisinde tamamlayıcı bir rolü olması gerekmektedir. 

Tablo E - 4 Santral Türüne Göre 2020 Yılına Kadar Talepteki Artışın Karşılanması İçin 
Gerekli Yatırım Miktarı 
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Santral Türü 

Santral 

Gücü 

MW 

Yıllık 

Çalışma 

Saati 

İlave Üretim 

İhtiyacı, 

Milyar kWh

Santral Başına 

Üretim 

Kapasitesi, 

Milyar kWh 

Gereken 

Santral 

Sayısı 

Tahmini 

Yatırım 

Bedeli 

($/kWh) 

Emisyon 

Miktarı*    

(CO2 gr/kWh)

Nükleer 1,500 8,500 309 12.75 24 1,900 0 

Taşkömürü 1,200 7,000 309 8.4 37 1,050 930 

Linyit 1,200 6,500 309 7.8 40 1,200 970 

D.gaz (KÇS) 1,600 7,000 309 11.2 28 600 390 

K. Hidro 50 2,500 309 0.125 2,472  0 

B. Hidro 300 3,500 309 1.05 294 2,250 0 

Rüzgâr 0.8 3,000 309 0.0024 128,750 1,000 0 

Rüzgâr 2.5 3,000 309 0.0075 41,200 1,500 0 

     Kaynak: CO2 Emissions from Fuel Combustion, UEA, 2007. 

Enerji sektörü kaynaklı emisyonlar 

TÜİK tarafından hazırlanan Ulusal Sera Gazı Envanterine göre, 2004 yılında enerji 

sektörü kaynaklı emisyonlar Türkiye toplam sera gazı emisyonlarının %76.7’sine karşılık 

gelmektedir. Yakıt tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyonu, 1990 yılındaki 130 milyon ton 

CO2 eşdeğerinden %73.1’lik artışla 2004 yılında 226 milyon ton CO2 eşdeğerine çıkmış olup, 

bu değer toplam emisyonun %74.9’una denk gelmektedir.  Bu artış temel olarak enerji 

üretimi, imalat sanayii, konut ve hizmetler sektörlerinden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde 

elektrik üretimi kaynaklı CO2 emisyonlarının yarısından fazlası linyit ve kömürden 

kaynaklanmakta olup, doğal gaz kaynaklı emisyonlar ise ikinci sırada gelmektedir(ŞekilE-12). 
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Şekil E - 12 Yakıt Değişiminin Emisyonlara Etkisi  
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Emisyonların azaltılması açısından taşkömürü ve linyit gibi kaynaklar yerine 

doğalgazın tercih edilmesi olumlu bir tercihtir. Ancak ülkemiz açısından bakıldığında 

doğalgazın neredeyse tamamına yakını ithal edilen bir kaynaktır ve aynı zamanda Türkiye’nin 

enerjide dışa bağımlılığını artırmaktadır. 

Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) olarak adlandırılan ve bir santralin inşa aşamasından 

işletmede kaldığı ve sonrasında söküldüğü tarihe kadar olan zamandaki doğrudan ve dolaylı 

emisyonları inceleyen analizlerin sonuçları Şekil E-13’te verilmiştir. Buna göre, yakıt türüne 

göre üretilen emisyonlara bakıldığında doğalgazın kömüre göre %40 daha az emisyon 

ürettiği, en az emisyona neden olan ilk üç kaynağın ise rüzgâr, jeotermal ve nükleer olduğu 

görülmektedir. 
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       Kaynak: Meier, 2002 
Şekil E - 13 Santrallerin Karşılaştırmalı Emisyon Analizi (LCA)  

3.9.2.1.5 AB ve Enerji Politikalarında İklim Değişikliği 
BMİDÇ Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü kapsamında Avrupa Birliği 2020 yılına kadar 

yıllık sera gazı salımı miktarını 1990 seviyesine göre %20 azaltmayı planlamaktadır. Hatta 

AB bundan daha da öteye giderek ABD ve diğer gelişmiş ülkelerin benzer bir taahhütte 

bulunmaları durumunda Birlik olarak emisyon azaltım hedefini %30’a yükselteceğini ifade 

etmektedir. Ancak, bunun yanı sıra Çin ve Hindistan gibi ülkelerin de emisyon kontrolüne 

girmeleri yönünde güçlü bir baskı bulunmakta olup bu ülkeler bir emisyon sınırlaması 

taahhütüne girmedikleri sürece, bu emisyon azaltımı yine Birlik üyesi ülkeler için mevcut 

durumda da geçerli olan “balon” sistemi içerisinde yapılacak ve bazı ülkeler söz konusu 

oranlardan daha da yüksek oranlarda azaltım yapacaklardır. İngiltere’nin 2010 yılı için 

belirlemiş olduğu %12.5’lik azaltım hedefini 2005 yılında %18.8’e ulaşarak geçmiş olduğu 

dikkate alındığında İngiltere’nin bu ülkelerden biri olacağı aşikardır. Benzer bir durum 
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Almanya için de geçerlidir. Diğer yandan AB-15 olarak anılan ülkelerin toplamda 2012 hedefi 

olan %8 azaltımı gerçekleştirmeleri mümkün görünmemektedir. 

AB, 2020 yılından önce %30 emisyon azaltımı hedefinin küresel ısınmayı 2oC ile 

sınırlamak için gerekli olduğunu iddia etmektedir. Bu çerçevede, AB’nin anılan hedefi koyma 

ve bunu diğer gelişmiş ülkelere de kabul ettirme isteğini açıklayabilecek çeşitli faktörler 

bulunmaktadır. Bunların en başında ise AB’nin iklim değişikliği ve sera gazı emisyonlarının 

azaltımı/sınırlandırması konusunda dünyada öncü bir rol üstlenme isteği bulunmaktadır. Bu 

istek, AB’nin tüm politikalarında olduğu gibi, burada da Liszbon Stratejisine dayanmaktadır, 

AB bu alanda oluşan piyasaların, sektörlerin ve standartların hem rekabetçiliğine etkisini hem 

de istihdamı artırmasını göz önüne almaktadır. 

AB bu hedef çerçevesinde Birlik içerisinde mevcut durumda sadece elektrik ve sanayi 

sektöründe uygulanmakta olan emisyon ticareti uygulamasını tüm kayda değer emisyon salan 

sektörlere yaymak ve CO2 dışındaki diğer sera gazlarının da sisteme dahil edilmesi suretiyle 

genişlemesini planlamaktadır. Bunun dışında, sektörel kısıtlamalar ve emisyon kotaları, 

örneğin ulaştırma, enerji ve diğer bazı sektörlerde, getirilmesini beklemek de yerinde bir 

yaklaşım olacaktır. 

Ayrıca AB iklim değişikliği politikası içerisinde enerji politikalarına ayrı bir önem 

vermektedir. Gerek AB’nin emisyon azaltım hedefleri gerekse Lizbon stratejisi altında 

istihdam, büyüme, küresel rekabet gücünün artırılması ve enerjide dışa bağımlılığın 

azaltılması gibi AB politikaları kapsamında değerlendirildiğinde enerji sektöründe 

yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, ilgili teknolojileri ve Ar-Ge odaklanılması hedeflenen 

öncelikli alanlardandır. Bu kapsamda çıkarılmış olan direktifleri ile AB 2020 yılına kadar 

enerji verimliliğinde %20’lik iyileştirme  ve enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının 

%20’ye çıkarılmasının hedef olarak belirlemiştir.  

AB %20 emisyon azaltımı hedefinin tutturulmasının GSMH’nın binde 4-6 arasında bir 

maliyeti olmasını öngörmektedir. Öte yandan bu hedef doğrultusunda yaşanacak yapısal 

dönüşümün AB’nin küresel rekabet gücü üzerinde çok olumlu etkileri olacağı, temiz ve 

yüksek verimli enerji teknoloji alanında büyük bir istihdam ve katma değer yaratacağı 

aşikardır. 

Yine enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji benzer bir yaklaşım biyoyakıt alanında 

da izlenmiş ve 2020 yılına kadar araç yakıt tüketimlerinin en az %10’luk bir bölümünün 
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biyodizel-biyobenzin gibi yakıtlardan sağlanması hedefi açıklanmştır. Ancak son zamanlarda 

yapılan çalışmaların biyoyakıtlar üretiminin neden olduğu çevresel kaygılar biyoyakıt alanının 

emisyon azaltımı yöntemlerinden biri olması hususunda şüpheler doğurmuştur. 

AB, temiz enerji üretimi politikaları kapsamında kömür gibi yerli fosil yakıtların enerji 

ihtiyacının karşılanmasında değerlendirilebilmesini öngörmektedir. Bu çerçevede, AB kömür 

santralleri gibi tesislerin temiz çalışmasına imkan sağlayabilecek olan Karbon Yakalama ve 

Depolama yöntemleri çözüm olarak görmekte, buna yönelik teknolojilerin geliştirilmesine 

özel bir önem vermektedir. 

Yine AB’nin emisyon azaltımı yükümlülüklerinin sağlanması konusunda tercih ettiği 

yollardan bir diğeri de AB dışındaki ülkelerde yapılan yatırımlardır. Kyoto Mekanizmaları 

altındaki emisyon azaltım yöntemlerini en çok uygulayan ülkeler AB üyesi ülkelerdir. Son 

yapılan çalışmalar, AB’nin 2012 ortak emisyon azaltım hedefine ulaşmada Birlik içindeki bazı 

ülkelerin yeterli tedbirleri alamadığı, ulaştırma sektörünü kontrol altında  tutamadığı ve zaten 

dünya ortalamalarının oldukça üzerinde bulunan tüketim alışkanlıkları kaynaklı talep artışını 

azaltamadığı için, 3. ülkelerde emisyon azaltımı projeleri yapmak yoluyla hedeflere ulaşma 

gayretinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, aslen Kyoto Protokolünün ‘önlemlerin 

öncelikle yerelde alınması’ ilkesine aykırı bir durum teşkil etmektedir, ancak tüketim 

alışkanlıklarını değiştiremeyen Birlik ülkeleri için bu yöntem hedeflere ulaşabilmenin tek 

yolu olarak görünmektedir. 

3.9.2.1.6 Emisyon Kontrolü, Mevzuat ve Uygulama Alanları 
Ülkemizde son dönemde gerçekleştirilmiş birtakım mevzuat düzenlemeleri özellikle 

elektrik tüketimi kaynaklı sera gazı salımlarının kontrolü anlamında önemli bir yere sahip 

olacaktır. Bunlar sırasıyla yenilenebilir enrji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılması, 

enerjinin verimli ve tasarruflu tüketimi ve nükleer enerjinin elektrik üretimi yelpazesine dahil 

edilmesine yönelik düzenlemelerdir. 

Yenilenebilir Enerji Kanunu: 2005 yılında yürürlüğe giren ve kısaca “Yenilenebilir 

Enerji Kanunu (YEK)” olarak anılan 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik 

Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun” yenilenebilir enerji kaynaklarının 

elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, 

ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera 

gazı emisyonlarının azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması ve bu 
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hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak olan imalat sanayiinin gelişimini 

amaçlamaktadır. 

Kanun aynı zamanda; yenilenebilir enerji kaynak alanlarının korunması, bu 

kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynakların kullanımı 

gibi birtakım hususlarda yasal çerçeveyi çizmektedir. Örneğin Kanun’da yer alan “yürürlük 

tarihinden sonra kamu veya Hazine arazilerinde yenilenebilir enerji kaynak alanlarının 

kullanımını ve verimliliğini etkileyici imar planları düzenlenemez” ifadesiyle yenilenebilir 

enerji kaynakları koruma altına alınmıştır. 

Enerji Verimliliği Kanunu: 2007’de yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği 

Kanunu, enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi 

üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve 

enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasını amaçlamaktadır. Enerjinin üretim, iletim, 

dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim 

tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve 

desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulamaları kapsamaktadır.  

Yine Kanunda öngörülen diğer bir husus ise TÜBİTAK tarafından enerji 

verimliliginin artırılması ile yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına 

yönelik araştırma ve geliştirme projelerine öncelikle destek verilmesine yöneliktir. 

Nükleer Kanunu: 9. Kalkınma Planı’nda yer alan ve elektrik arzında sağlıklı bir 

çeşitlendirme yaratmak üzere elektrik üretim kaynakları arasına nükleer enerjinin dahil 

edilmesi hedefi çerçevesinde 21 Kasım 2007’de yürürlüğe giren 5710 sayılı “Nükleer Güç 

Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun”, elektrik enerjisi 

üretimi gerçekleştirecek nükleer güç santrallerinin kurulması, işletilmesi ve enerji satışına 

ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlamaktadır. Kanunun gerektirdiği ve söz konusu 

santrallerin belirlenmesi, teknoloji seçimi kriterleri ve bunun gibi ikincil düzenlemeye tabi 

hususlara yönelik olarak hazırlık çalışmaları devam etmekte olan yönetmeliklerin 

tamamlanmasını ile ülkemizde nükleer santrallerin kurulmasına ilişkin yasal altyapı büyük 

ölçüde hazırlanmış olacaktır. 

Emisyon Kontrolünde Kullanılan Uygulamalar 
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Küresel ısınmaya sebep olan sera gazı emisyonlarının artış hızını yavaşlatacak veya 

engelleyecek anlamlı ve uygulanabilir çeşitli çözüm yolları bulunmaktadır. Sorun birçok 

alanda önlem almayı gerektirmektedir. Bu kapsamda, iklim değişikliği ile mücadele 

çerçevesinde enerji sektöründe; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, enerji 

tasarrufu ve verimliliği, kojenerasyon özelliğine sahip elektrik üretim tesisleri, yakıt 

dönüşümü, yeni teknolojiler, temiz yakma teknolojileri, nükleer enerji ve CO2 yakalama ve 

depolama araçları ön plana çıkmaktadır. 

Enerji Verimliliği ve Talep Tarafı Yönetimi: 
Türkiye gibi kalkınmakta olan ülkelerde, küresel iklim değişikliği problemiyle 

mücadelede en etkili ve en ekonomik yöntemler olarak enerji verimliliğinin artırılması, enerji 

yoğunluğunun azaltılması ve enerji tasarrufu ön plana çıkmaktadır.   

Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 

elde edilen sonuçlar ülkemizde tahmini parasal değeri yıllık 4.5 Milyar YTL olan, yaklaşık 

%25 civarında enerji tasarruf potansiyeli bulunduğunu göstermektedir. Bu potansiyelin %30’u 

bina sektöründe, %20’si sanayi sektöründe ve %15’i ise ulaştırma sektöründedir (EİEİ, 2007).  

Ülkemizde enerji yoğunluğu değerine yönelik hedef sadece maliyetlerin 

düşürülmesine odaklı bir tasarruf anlayışından çıkarak, üretkenliği ve çevreyi gözeten 

verimlilik kavramı ile birlikte, yüksek katma değerli ürünlere yönelerek, enerji yönetimi 

anlayışını hayata geçirerek, bu değeri orta vadede 0,38'den 0,25’e, uzun vadede ise 0,15'e 

indirmek olarak belirlenmiştir  [Enerji4].  

Tüm enerji zincirinde verimliliğin artırılması, nihai tüketimde enerji yoğunluğunun 

azaltılması, iletim ve dağıtımda kayıp ve kaçakların azaltılması, üretimde verimlilik artırıcı 

teknolojilerin uygulanması ve rehabilitasyon yatırımları gibi yüksek katma değerli sektörlere 

yönlendirecek çalışmalar ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi sağlanabilecektir. 

Bu çerçevede acil olarak tedbir alınması gereken bir önemli alan ise dağıtımdaki 

yüksek kayıp-kaçak ile düşük tahakkuk/tahsilat oranlarıdır. 2006 yılı itibariyle Türkiye’de 

elektrik dağıtımında kayıp-kaçak oranı %15,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran OECD 

ülkelerinde ortalama %4, Dünyada ise %6 civarındadır. Ayrıca tahakkuk edilen bedellerin 

%91 civarındaki bir kısmı tahsil edilebilmektedir. Dünyada ise bu oran %98’in üzerindedir. 

Gerek yüksek kayıp-kaçak miktarı, gerekse faturalanan elektriğin neredeyse %9’luk bir 

bölümünün kullanıcıya ödetilememesi, elektrik tüketimini gerçek dışı şekilde artırmakta ve arz 
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açısından Türkiye’yi sıkıntıya sokmaktadır. Dünya ortalamasında kayıp ve tahsilat oranı ile 

karşılaştırıldığında bu ilave kayıp-kaçak ile tahsil edilemeyen elektriğin ülkemize maliyetinin 

yıllık 1,1 Milyar YTL olduğu tahmin edilmektedir. 

İl bazında elektrik kayıp-kaçak oranlarına bakıldığında en yüksek kayıp-kaçağın Van, 

Hakkari, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa gibi illerde, en düşük oranların ise Denizli, Karabük, 

Kütahya, Sivas ve Uşak illerinde görülmektedir (Şekil E-14). Verilen değerlerin yaklaşık 

%6’sı kayıp olup, bu değer sistemin teknik durumuna göre değişmektedir. 

Türkiye’de enerji yoğunluğu 1990 yılında (2000 fiyatları ile) 0,377 tep/1.000 ABD 

dolarından, 2004 yılında (2000 fiyatları ile) 0,382 tep/1.000 ABD dolarına çıkmıştır (Şekil 6-

17). Enerji yoğunluğu yaklaşık olarak 0,32 tep/1.000 ABD Doları olan Dünya ortalamasına 

eşit olmakla birlikte 0,20 tep/1.000 ABD doları olan OECD ülkeleri ortalamasının neredeyse 

2 katıdır. Enerji yoğunluğu satın alma gücü paritesine dayalı olarak GSYİH’ye göre 

değerlendirildiğinde, 2003 yılında Türkiye’de 0,12, dünya ortalaması 0,21 ve OECD 

ortalaması 0,19 tep/1.000 ABD doları olmuştur. Tüm sanayi sektörleri karşılaştırıldığında, 

demir-çelik ve çimento sektörlerinin en yüksek enerji yoğunluğu değerine sahip olduğu 

görülmektedir. 
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         Kaynak: TEDAŞ, 2006 

Şekil E - 14 İller Bazında Kayıp-Kaçak Oranları  
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1995’li yıllardan bu yana gerçekleşen enerji yoğunluğu değerleri kıyaslandığında AB 

ve ABD kadar olmasa da ülkemizde enerji yoğunluğu değerinin bir miktar düşürülebildiği 

görülmektedir (Şekil E-15). Demir-çelik ve çimento gibi enerji yoğun sanayiinin ülkemizin de 

aralarında bulunduğu bir takım gelişmekte olan ülkelere kaymış olması enerji yoğunluğu 

değerimizin daha da düşmesini engellemiştir. 

 Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100)

80 

90 

100 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

AB (27 ülke) Türkiye ABD
 

        Kaynak: Eurostat, 2008 
Şekil E - 15 Enerji Yoğunluğu Değişimi  

Yakıt ikamesi: 
İklim değişikliği ile mücadelede kabul gören araçlardan biri de yakıt ikamesidir. 

Ülkemizde izlenen yakıt değişimi politikası neticesinde son 15 yıl içerisinde birçok linyit 

yakıtlı santral doğal gaza dönüştürülmüştür. Bu nedenle doğal gazın toplam emisyon miktarı 

içerisindeki payı artmıştır (Şekil E-12). Ancak doğal gazın kömüre göre %50-%75 oranında 

daha az emisyon üretmesi (Şekil E-13) toplam emisyonumuzun artışında göreceli bir azalma 

sağlamıştır. Nitekim birçok ülke tarafından doğal gaz özellikle yerel hava kirliliğini azaltma 

amaçlı olarak kömüre tercih edilmektedir.  

1990 ile 2005 yılları arasında elektrik üretimi alanında yapılan politika değişiklikleri 

ile elektrik sektörü kaynaklı emisyonlarda tahmini olarak 116 milyon tonluk azalma 

görümüştür (Şekil E-16). Bu politika değişikliklerine örnek verecek olursak, elektrik 

üretimindeki linyit ağırlıklı yapıdan doğalgaz ve hidrolik ağırlıklı yapıya geçiş, verimlilik 

çalışmaları ve enerji yoğunluğu değerinin düşmesine neden olan birtakım sanayi politikaları 

bunlardan bazılarıdır. 15 yıllık bir dönemde gerçekleşen azaltımın büyük bir kısmı, son 6 

yıllık sürede gerçekleşmiştir. Özellikle 2005 yılında gerçekleşen yıllık tahmini 24,5 Milyon 

ton CO2 azaltımı rakamı oldukça dikkat çekicidir. 
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Şekil E - 16 Türkiye Elektrik Sektöründe Emisyon Azaltımı 

1995–2006 yılları arasında konut ve hizmetler sektöründe kullanılan birincil enerji 

değişimi Şekil E-17’de görülmektedir. Bu yıllar arasında temelde ısınma amacıyla kullanılan 

birincil enerji tüketiminde toplam %26,2’lik bir artış olmuştur. Ancak burada asıl dikkati 

çeken husus tüketimin içerisinde katı yakıtlar ile petrolün payları toplamda %30 oranında 

düşerken, elektrik ve doğalgazın payları ise toplamda %397 gibi büyük bir oranda artmıştır. 
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         Kaynak: ETKB, 2008 
Şekil E - 17 Konut ve Hizmetler Sektöründe Enerji Tüketimi Değişimi  

Ülkemizde, 1990–2004 yılları arasında görülen ekonomik gelişme ve kalkınmayla 

birlikte halkın refah seviyesindeki artış görülen konut başına elektrik tüketimi değerinin %127 

oranında yükselmesine neden olmuştur (Şekil E-18). Aynı süreçte konutlarda birim alan 

başına ve konut başına tüketilen enerji değerlerinin sırasıyla %18 ve %29 oranlarında 

azalması ise önemli bir gelişme olup, bunun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Yeni binaların 

daha ısı verimli olması, ısı kullanımında verimliliğin artması ve dayanıklı tüketim mallarının 
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enerji verimlilik seviyelerinin kayda değer seviyede yükselmesi bu gelişmenin nedenlerine 

örnek olarak verilebilir.  
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       Kaynak: ETKB, EİEİ, 2008 
Şekil E - 18 Konutlarda Tüketilen Enerjinin Değişimi 

Ülkemiz, 2007 yılında %73’e kadar yükselmiş olan enerjide dışa bağımlılığı artıracağı 

halde yine de daha temiz bir teknoloji ve yakıt kaynağı olan doğal gaza yönelmiştir. Ancak,  

tehlikeli seviyelere gelmiş dışa bağımlılığımız enerji fiyatlarında yaşanan belirsizlik ve aşırı 

yükselmelerle birlikte ülkemizin ekonomik durumu ve bütçe kısıtları dikkate alındığında 

doğal gazın birincil enerji tüketimi içerisindeki payını daha da yükseltmek doğru bir seçenek 

olarak değerlendirilmemektedir. Oysa ki AB, enerjide dışa bağımlılık oranı %50 seviyelerinde 

bulunmasına ve bu oranın Türkiye değerinden çok daha düşük olmasına rağmen aralarında arz 

güvenliğini ve kaynak çeşitlendirmesini artırmak, yerli enerji üretimini teşvik etmek, talep 

tarafı yönetimi ile tüketimi frenlemek gibi tedbirlerin yer aldığı bir dizi politika izlemeyerek 

dışa bağımlılığını azaltmayı öncelik haline getirmiştir.  

Yüksek verimli santraller: 
Ülkemizde, ithal enerji kaynağı olan doğalgazın en verimli kullanıldığı alanlardan biri 

olan kojenerasyon uygulamaları, özellikle toprak, gıda, tekstil gibi ısıya/buhara ihtiyaç duyan 

sanayi dallarında yaygınlaşmıştır. Bu durum enerji arz güvenliğinde ve emisyonların 

azaltılmasında önemli araçlardan biri olan kojenerasyonu enerji sektörü içinde önemli bir 

noktaya getirmiştir. Diğer yandan, doğal gaz kombine çevrim santralleri, yatırım 

maliyetlerinin düşük ve kurulumunun kolay ve hızlı olması açısından özel sektör tarafından 

tercih edilmektedir. En temiz fosil kaynak olarak bilinen doğal gaz, SOx ve partikül emisyonu 
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yapmamakta, CO2 emisyonu ise sadece işletme dönemi dikkate alındığında kömür 

santrallerinin yarısından bile düşük değerde gerçekleşmektedir. Ancak, ülkemizde, gerek 

enerji arz güvenliği, gerek yüksek yakıt maliyetleri açısından doğal gazın en verimli şekilde 

kullanılması ve bu çerçevede kombine çevrim santralleri ve kojenerasyon sistemlerinin 

yaygınlaşması gerekmektedir. Komisyonumuza bilgi notu gönderen Türkiye Kojenerasyon 

Derneği, bu tür santrallerin kısa sürede 1,5-2 yıl kurulma, işletme esnekliği ve yüksek verimle 

çalışma gibi çok önemli avantajları olduğunu belirterek, bu tür tesislere yatırım teşvikleri 

sağlanması gerektiğini ifade etmiştir.  

Halen işletmede bulunan ve toplam kurulu gücümüzün %30,7’lik bölümünü oluşturan 

12.500 MW toplam kurulu gücündeki doğal gaz termik santrallerinin yaklaşık 4.000 MW’lık 

bölümü yüksek termik verime sahip, birleşik elektrik ve ısı üreten tesislerdir. Enerji 

Verimliliği Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile, verimli kojenerasyon uygulamaları ve 

özellikle yerel/bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik mikrokojenerasyon sistemleri 

özendirilmektedir.  

Dünyadaki kömür yakıtlı santrallerin ortalama verimliliği %30, AB’de %38, 

Türkiye’de ise %33’tür. Kömür yakıtlı santraller açısından bakıldığında AB’de ve 

ülkemizdeki santrallerin verimlilik değerlerindeki temel fark, AB’de kömür kalitesinin ve ısıl 

değerinin ülkemizdeki kömürlere nazaran çok daha yüksek olmasıdır. Teknolojik gelişmelerin 

etkisiyle 2020 yılından önce bu değerin %50 seviyelerine çıkabileceği tahmin edilmektedir 

[Enerji5]. Ülkemizde yeni yapılan kömür yakıtlı termik santraller, örneğin Çan termik 

santrali, %40 verime sahiptir. En düşük verime sahip kömür yakıtlı santralimiz yaklaşık %30 

ile Soma-A Termik Santralidir. Ancak, bu santralin yaşı 51 olup, yaşına göre yüksek bir 

verimle çalışmaktadır ve toplam elektrik üretimi içerisindeki payı düşüktür.  

AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında termik santrallerimizde enerji kayıpları yönünden 

çok fazla fark olmadığı görülmektedir. Buna mukabil, AB ülkelerindeki santrallar elektriğin 

yanı sıra, %8 civarında ısı enerjisi de üretmekte ve bu ısı çevrelerindeki yerleşim yerlerinin 

ısıtılması ve soğutulmasında kullanmaktadır.  

Isı enerjisinden elektrik üretmek için kullanılan tüm yöntemlerde, ısının bir 

bölümünün atılması zorunluluğu vardır. Bu nedenle termik santrallerde baca ve kondenserden, 

çevrimin tamamlanması için atık olarak adlandırılabilecek bir ısı atılmaktadır. Bu durumda 
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AB’de olduğu gibi ülkemizdeki atık ısı miktarı, santralda yakılan yakıtın, enerjinin %60’ından 

fazladır.  

Termik santrallerimizde enerji verimliliğini arttırmak üzere 01.07.2006 tarihinde 

“Termik Santral Atık Isılarını Faydaya Dönüştürme Yöntemlerinin Araştırılması, 

Geliştirilmesi ve Binalarda Isıtma Uygulaması (TSAD)” projesi başlatılmıştır. Proje 

kapsamında devlete ait termik santrallar teknik açıdan yerinde incelenerek oluşturulan 

raporlarda her bir santralla ilgili performans iyileştirme ve atık enerjiyi değerlendirme 

konusunda ilk teknik değerlendirmeler yapılmıştır (Şekil E-19). Proje sonucunda seçilecek bir 

pilot santralda uygulama yapılacaktır. 
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        Kaynak: EÜAŞ, 2007 
Şekil E - 19 Santral Atık Isıları ve Bölgesel Isınma İhtiyaçları 

Şekil E-19’da görüldüğü üzere söz konusu santrallerde kondenserden çıkan ve 

kullanılabilir ısı olarak nitelenebilecek toplam atık ısı 60 Milyon kWht civarında olup 

bulundukları bölgelerin ısı ihtiyaçlarını (yaklaşık 20 Milyon kWht) tamamını rahatlıkla 

karşılayabilecek miktardadır. Bu çerçevede, atık ısıların bölgesel ısıtmada ve soğutma ile 

tarımsal faaliyetlerde kullanılması önemli bir girişim olacaktır.  

Santral atık ısılarının kullanılmasının çeşitli ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel 

pozitif etkileri olacaktır. Bu faydalara örnek verilecek olursa; 

 Santrallerde verim artışı,  
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 Emisyonların azalması, 

 Kojenerasyon ve trijenerasyon teknolojileri ülkemize kazandırılması, 

 Isıtma maliyetlerinin azalması yoluyla halkın refah düzeyinin, emisyonların 

azalmasıyla da yaşam kalitesinin artmasıdır. 

Toplu Isıtma: 

Türkiye’de bölgesel ısıtma ve kojenerasyon uygulamaları son derece sınırlı kalmıştır. 

Enerji verimliliğine ve iklim değişikliğine yönelik politikalar sanayi sektöründe olduğu gibi 

toplu konut ısıtmasında da kojenerasyonu iyi bir noktaya çıkaracaktır. Ekonomi ve çevre 

açısından birçok fırsatlar barındıran bu sürecin hızlanması için hukuki altyapının etkin 

kullanılması ve hedef kitlenin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu durum konut sektörünün 

enerji tüketimine ve emisyonlarına olumlu etki edecektir. AB’de 5000’den fazla bölgesel 

ısıtma (%63’ü kojenerasyon olma üzere) ve 100’den fazla bölgesel soğutma sistemleri 

mevcuttur. Bu sektör, AB’deki ısıtma ihtiyacının %10’unu, soğutma ihtiyacının ise %2’sini 

karşılamaktadır. AB’de son zamanlarda, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ve atık ısının 

bölgesel ısınmada kullanılmasına yönelik birçok örnek bulunmaktadır.  

Santrallerde iyileştirme çalışmaları: 

Enerji sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılmasında, hidroelektrik ve kömür 

santrallerinde yapılan rehabilitasyon çalışmaları ile yakıt iyileştirmeleri etkili olmaktadır.  

Rehabilitasyonlar, uzun yıllardır işletilen termik ve hidrolik santrallarımızda yeni 

teknolojiler kullanılarak verimi yükseltmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla 

yapılmaktadır. Rehabilitasyon projeleri kapsamında santralların performansı, güvenilirliği ve 

ömrünün artırılmasının yanı sıra çevre mevzuatına uygunluğun sağlanması da 

amaçlanmaktadır. Bu amaçla rehabilitasyon çalışmalarına 2005 yılı başında başlanmıştır. Söz 

konusu rehabilitasyonların termik santrallerde 2011 yılı, hidrolik santrallerde ise 2012 yılı 

sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir (Tablo E-5). 

Tablo E - 5 Termik Santrallerde Büyük Bakım-Onarımlar ve Rehabilitasyonlar 
 

 
 

Proje 
Sayısı 

Proje Tutarı 
(milyon 
YTL) 

Sağlanacak Üretim 
Artışı 

(milyar kWh/yıl) 

Tamamlanan Projeler 306 402 5,3 
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Yürürlükteki Projeler 195 1,845 8,6 

TOPLAM 501 2,247 13,9* 

 
*13,9 milyar kWh üretim artışı; yaklaşık 2 adet Keban Hidroelektrik santralinin yıllık üretimine eşdeğerdir. 

Rehabilitasyonlar sonucunda bugüne kadar 5,3 milyar kWh üretim artışı sağlanmış 

olup, tüm rehabilitasyonlar tamamlandığında ise 13,9 milyar kWh üretim artışı sağlanacaktır. 

Son 3 yılda termik santrallerde toplam 699.810 metre boru değiştirilmiş ve 2.2 milyar kWh 

(toplam üretimin %1,2’si) üretim artışı sağlanmıştır. Rehabilitasyonlar sonucunda kapasite 

kullanım oranı ise %35’den %72’ye yükselmiştir. Bu dönemde toplam 501 projeden 306’sı 

tamamlanmış, 71 adedi devam etmekte olup, ihale aşamasında ise 124 adet proje 

bulunmaktadır.  

Kamuya ait işletmedeki termik santrallerde 2007 yılında kapasite kullanımı ortalama 

%72, hidroelektrik santrallerde ise %30 olarak gerçekleşmiştir. Dünya genelinde ise termik 

santrallerin kapasite kullanımı %75-80, hidrolik santrallerin ise %50–55 civarındadır. 

Ülkemizde kamuya ait termik santrallerin işletme problemleri, personel kalitesi, mal ve 

hizmet alımları açısından bürokratik sürecin yarattığı sorunlar ve bunun gibi nedenlerden 

ötürü  kapasite kullanım oranları son yıllarda artmış olmakla beraber Dünya ortalamasına 

kıyasla daha düşüktür. Ülkemizde hidroelektrik santrallerin kapasitelerinin altında üretim 

yapmasının nedenleri aşağıda verilmektedir; 

Su gelirlerindeki azalma: Hidrolik santralların bulunduğu havzalarda, barajlarda 

hidroelektrik üretimi amacıyla kullanılabilecek su miktarları olarak açıklanabilecek olan su 

gelirleri, kuraklık ve küresel ısınmaya bağlı olarak azalmaktadır. Kuraklık ve küresel ısınmaya 

bağlı sulama ve içme suyu talebinin de artması, santrallara gelen suyun hızla azalmasına 

neden olmaktadır. Bu da hidrolik santrallerde üretimlerin düşmesine neden olmaktadır. 

Örneğin Ankara ili sınırları içerisinde yer alan Kesikköprü Barajı ve Hidroelektrik Santralinin 

yıllık üretim kapasitesi 250 Milyon kWh olmasına rağmen 2007 yılındaki net üretimi 100 

Milyon kWh’ye bile ulaşamamıştır. Kapasitesinin çok altında üretim yapmasının nedeni ise 

yaşanan büyük kuraklık ve böylece su gelirlerindeki ciddi düşüştür. 

Eski teknoloji ve yaşlılık: Hidrolik santraller, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 olarak 

teknolojik gelişimin farklı olduğu yıllarda tesis edilmiştir. Bu da teknolojik gelişim ve 
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yaşlılığa bağlı olarak verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. EÜAŞ tarafından bu santrallerde 

verim artışı sağlanacak şekilde rehabilitasyonların yaptırılması planlanmıştır. 

1960–1970 yılları arasında kurulan hidrolik santrallerde, türbin verimleri %70,    

1970–1980 yılları arasında kurulanlarda %80, 1980–1990 yılları arasında kurulanlarda %89, 

1990–2000 yılları ve sonrasında kurulanlarda ise %92–96 arasındadır. 

Ülkemiz elektrik enerjisi arz talep dengesine ilişkin yapılan çalışmalar; mevcut 

tesisler, inşa halindekiler ve lisans almışlar dışında yeni üretim kapasitesi oluşmaması 

durumunda, talepteki gelişmeye bağlı olarak 2009 yılından başlamak üzere arzın 

karşılanmasında sıkıntı oluşacağını göstermektedir. İhtiyaç duyulan ilave üretim kapasitesinin 

karşılanmasında, özel sektör tarafından yeni santrallerin yanı sıra, kamu sahipliğindeki 

mevcut santrallerin bakım-onarım, revizyon ve rehabilitasyonlarla kapasite, emre amadelik ve 

güvenilirliklerini arttırmak önemli bir rol oynayacaktır. Özellikle bazı termik santrallerin uzun 

yıllar özelleştirme kapsam ve programında kalması, dolayısıyla kapsamlı bakım ve 

rehabilitasyonlarının uzun zaman boyunca yapılamamış olması bu santrallerde kapasite 

kullanımın oranının düşmesine neden olmaktadır.  

Benzer bir sürecin bugün için de geçerli olduğu ve elektrik piyasındaki yeniden 

yapılanmalar çerçevesinde birtakım kamu termik ve hidrolik santrallerinin özelleştirilmesinin 

gündemde olduğu dikkate alındığında özellikle rehabilitasyonların tamamlanması, işletme 

verimlerinin ve kapasite kullanım oranlarının artırılması amacıyla özelleştirmelerin 

hızlandırılması yerinde olacaktır. 

2004 yılından itibaren santral kapasite faktörlerinde belirgin bir artış trendi 

görülmektedir. Halen devam etmekte olan büyük bakım-onarım ve rehabilitasyonların 

tamamlanmasıyla termik ünitelerin kapasite faktörlerinin %75’in üzerine çıkarılması 

hedeflenmektedir. Diğer taraftan, yaşanan ekonomik krize bağlı olarak 2001 yılında elektrik 

enerjisi talebinin düşmesi, aynı zamanda YİD ile yapılan alım garantili büyük doğal gaz 

santrallerinin de devreye girmesi nedeniyle kamu santrallerinde üretim kısıtlamasına gidilmiş 

ve özellikle 2002–2003–2004 yıllarında arz fazlalığı oluşmuştur. Dolayısıyla özellikle üretim 

maliyeti yüksek motorin, fuel-oil ve doğalgaz yakıtlı santrallar da öncelikli olmak üzere 

TEİAŞ Yük Tevzii Merkezi talimatlarıyla bazı üretim tesisleri devre dışı edilmiştir. 
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Şekil E - 20 EÜAŞ Termik ve Hidrolik Santraller Kapasite Kullanım Oranları Değişimi 
 

Hidrolik santrallerde ise yıllık üretim miktarı ve kapasite kullanım oranı, en başta su 

gelirlerine bağlı olarak değişmektedir. Tablo E-6’da verilen santraller için gerekli 

rehabilitasyon maliyetleri ve yatırımların geri dönüş süreleri incelendiğinde, yatırım geri 

dönüş sürelerinin bazı santraller için çok uzun olduğunu, bu yüzden de ilk etapta 

fizibilitelerinin olumlu çıkmadığı görülmektedir.. 

Tablo E - 6 Hidroelektrik Santrallerde Büyük Bakım-Onarım ve Rehabilitasyonlar 
 

Tahmini 

Verim Artışı 

Yıllık 

Üretim 

Rehabilitasyon 

Sonrası 

Beklenen 

Üretim Artışı 

Verim 

Artışına 

Bağlı Kar 

Toplam 

Maliyet 

Yatirim 

Geri 

Dönüşü 
Santral 

Şimdiki İşletme 

Verimi 

(%) (GWh) (GWh) ($) (€) (Yıl) 

 Gökçekaya %88'in altında 5 416.4 20.82 1.449.040 7,708,488 11.38 

 Sariyar %88'in altında 5 309.03 15.45 1.112.537 7,553,700 17.88 

 Karakaya 92.40% 2.75 7500 113 14.850.000 26,178,075 5.93 

 Kadincik 2 %91.9'un altında 2.5 176.4 4.41 317.52 1,526,910 8.96 

 Doğankent %86'nın altında 6 113.7 6.82 491.464 2,392,236 13.71 

Demirköprü %89’un altında 5 100 5 360 2,983,365 15.78 

3.9.2.1.7 Arz Güvenliği, Yenilenebilir Enerji, Nükleer Enerji ve AR-GE  

 Arz Güvenliği  
Doğal gaza son derece yüksek bir oranda bağımlı olan sanayimizin bu durumdan nasıl 

olumsuz etkilenebileceği 2007 yılında acı bir şekilde yaşanmıştır. Büyük oranda elektrik 

enerjisi üretiminde kullanılan doğal gazın yokluğunun kesintilere neden olacağı bilinmektedir. 
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Yine elektrik kesintileri nedeniyle konutların ısıtılmasında ve sanayi üretiminde ciddi sorunlar 

yaşanabileceği belirtilmektedir 

Ülkemizde enerji üretimi, %72 oranında dışa bağımlıdır. 2007 yılında enerji 

hammaddelerinin ithali için yaklaşık 33 milyar dolar ödenmiştir. İthal edilen doğalgazın 

%53‘ü elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Bu kullanımın, ülkemizin elektrik üretimi 

içerisindeki payı 2007 yılında %48‘i geçmiş durumdadır. Ülkemiz, doğalgazı satın aldığı 

Rusya‘dan bile daha yüksek oranda doğalgaz kullanmaktadır. Tamamen yurtdışına bağımlı 

olduğumuz bir kaynak olan doğal gazın, 1985 yılında enerji deseni içerisinde %1 bile 

olmayan payının böylesine bir hızda yükselmesi, ülkemizi muhtemel enerji krizleri karşısında 

savunmasız konuma getirmiştir. 

Dünya ve Türkiye için yapılmış projeksiyonlar göstermektedir ki birincil enerji 

arzında fosil yakıtlar gelecekte de yerini ve önemini koruyacaktır. Kömür hem ülkemiz ve 

hem de dünya ölçeğinde son derece homojen dağılmış, güvenilir ve ucuz bir yerel kaynak 

olarak 200 yıl yetecek bir rezerve sahiptir. Kömür, bu yüzden tüm dünyada enerji eldesinde 

vazgeçilmez bir kaynak olma özelliğini sürdürecektir.  Kömür, tüm enerji türleri içerisinde en 

yüksek emisyon oranına sahip yakıt türü olduğundan çevresel kaygılar da en fazla bu 

çerçevede oluşmaktadır. Bu kapsamda, Karbon Yakalama ve Depolama (KYD) yöntemi 

emisyonların azaltılması için geleceğe yönelik ümit veren bir metot olarak görülmektedir. 

Ülkemizde, 200 yıl yetecek rezervi ile kömür ekonomik, maliyet etkin ve güvenilir bir 

alternatiftir. 2004 yılında dünya birincil enerji arzının %25’ini karşılayan kömür, Türkiye 

ihtiyacının %27’sini karşılamıştır. 2004 yılında Dünya elektrik talebinin %40’ı kömürden 

karşılanırken, Türkiye’de ise bu değer %23’lerde kalmıştır.  

Ülkemiz, 9,3 milyar ton  linyit rezervlerine sahiptir. Söz konusu yatakların atıl 

bekletilerek elektrik üretiminde kullanılmaması gibi bir seçenek akılcı değildir. Linyit 

rezervlerimizin %46‘sını oluşturan Elbistan Linyit Havzasında, halen işletilmekte olan 

Elbistan- Kışlaköy açık işletmesi rezervleri ile birlikte, ekonomik olarak üretilebilecek 

yaklaşık 4,3 milyar tonluk bir rezerv bulunmakta olup, bu miktar toplam 9.450 MW gücünde 

termik santrallere karşılık gelmektedir.  

EÜAŞ‘ın ve diğer kamu kurumlarının elindeki linyit havzalarındaki kömürlerin yakıt 

olarak kullanılacağı, üretim projeksiyonunda yer alan termik santrallerin yapımına, 4628 

sayılı Elektrik Piyasası Kanununda da yer aldığı üzere "özel sektör yatırımlarının yetersiz 
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kalması durumunda kamu kuruluşlarının (EÜAŞ) yeni üretim tesisi yatırımı yapması" 

hükmünün işletilerek, enerji yatırımlarına kamu eliyle bir an önce başlanması gerekmektedir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

İklim değişikliğiyle mücadele politikalarının ulusal politikalara entegrasyonu 

BMİDÇS kapsamında tüm ülkelerden talep edilmektedir. Türkiye’nin 2005 ve 2007 yıllarında 

yürürlüğe koymuş olduğu yenilenebilir ve verimlilik kanunları iklim değişikliğiyle 

mücadelede önemli faydalar sağlayacak olup bu kanunların olumlu etkileri gözlemlenmeye 

başlamış ve bu etkilerin gitgide artan bir şekilde devam edeceği açıktır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji arz güvenliğine katkı yapması, emisyon azaltımı 

ve Kyoto Protokolü mekanizmaları kapsamında ekonomik değer taşıma özelliğiyle ülkelerin 

elinde güçlü bir araçtır. Türkiye’de yenilebilir kaynakların daha etkin kullanılmasına imkan 

sağlayacak olan mevzuatın tamamlanarak uygulamaya konulması olumlu bir gelişme olmakla 

birlikte ikincil mevzuat çalışmalarının da hızla tamamlanması gerekmektedir. 

Son zamanlarda Dünyada ve ülkemizde petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki hızlı artış ve 

karbondioksit emisyonlarını azaltma yönündeki politikalar hidrolik, rüzgâr, jeotermal ve 

güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırmış olup özellikle rüzgâr ve 

jeotermal kaynakların kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Dünyada 2004 yılında 11.059 MTEP olarak gerçekleşen birincil enerji arzında 

hidroelektrik, biyokütle, atık, rüzgâr, güneş, dalga ve jeotermal gibi kaynakları içermekte olan 

yenilenebilir kaynakların payı, %13,1 olarak gerçekleşirken bu değer Türkiye için yıllara göre 

değişiklik göstermekle beraber % 9–11 aralığında değişmektedir. Bu değişkenliğin temel 

sebebi ise su gelirlerindeki ve dolayısıyla hidroelektrik üretimindeki istikrarsızlıktır. 2030 yılı 

tahminleri Dünya toplam enerji arzının %13,5’lik bölümünün yenilenebilir kaynaklardan 

sağlanacağı öngörülmektedir. Türkiye’de ise 2020 yılında enerji arzının yine %10 civarında 

bir bölümünün yenilenebilir kaynaklardan üretileceği öngörülmektedir. 

Dünyada, 2030 yılı itibarıyla yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretim kurulu 

gücü 1,404 GW değerine ulaşacaktır. 2003 yılında toplam 16.000 milyar kWh elektrik üretimi 

içerisinde rüzgâr, jeotermal, güneş ve biyokütleden üretilen elektriğin payı 307 milyar kWh 

olup bu değer, toplam elektrik üretiminin %2’sine karşılık gelmektedir.  
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Dünyada yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi son 10 yılda yıllık ortalama 

%7,4’lük artış göstermiş; ABD, Almanya, İspanya, Brezilya ve Japonya dünya üretiminin 

%52’sini gerçekleştirmişlerdir. 

Türkiye, 2006 yılında birincil enerji arzının %10,5’ini, elektrik arzının ise %25’ini 

yenilenebilir kaynaklardan karşılamıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en büyük 

paya sahip olanlar biyokütle ve yakıt (%50) kaynaklarıdır. Türkiye, 2006 yılında yenilenebilir, 

enerji üretiminin %50’sini biyokütle, %39’unu hidroelektrik, %8,6’sını jeotermal kaynaklar, 

%3,6’sını ise güneşten elde etmiştir. Buna karşılık, AB’de ise yenilenebilir enerjinin %66’sı 

biyokütle ve atık, %24’ü hidroelektrik, %5’i rüzgâr ve kalan %5’i de jeotermalden üretilmiştir 

(Şekil E-21). 

Yenilenebilir Kaynaklardan Birincil Enerji Üretimi, 
AB-25 

Jeotermal
4.90%

Biyokütle ve Atık
65.80%

Hidroelektrik
24.00%

Güneş
0.70%

Rüzgar
4.60%

Kaynak: EUROSTAT, 2007

     

Yenilenebilir Kaynaklardan Birincil Enerji Üretimi, 
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 Şekil E - 21 AB ve Türkiye’de Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretimi, 2006 
Avrupa Birliğinde, yenilenebilir enerji alanında dünyanın diğer bölgeleriyle 

karşılaştırıldığında önemli çalışmalar yapılsa da bunların toplam elektrik üretimindeki payının 

sınırlı kalacağı görülmektedir. AB, Lizbon Stratejisi kapsamında daha güçlü bir ekonomik 

büyüme ve istihdamın artırılması gibi hedefler belirlemiş ve 2010 yılına kadar istihdamın 

%70 oranında artırılmasını, Ar-Ge yatırımlarının ise GSYH’nin %3‘üne çıkmasını 

öngörmüştür. Enerji sektöründe iç piyasa oluşumunun tamamlanmasının yanı sıra rekabet 

gücünün ve istihdamın artırılması da yine AB’nin hedefleri arasında yer almaktadır.  

Bu süreçte, AB yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaları emisyonlarla mücadele 

dışında Lizbon Stratejisi gereği, ekonomi/istihdam politikaları açısından da önemsemekte ve 

desteklemektedir. AB’de 2020 yılında toplam enerji ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir 

kaynakların payının %20 seviyesine yükseltilmesinin stratejik hedef olarak belirlenmesinin 

arkasında yatan en önemli gerekçelerden birisi budur. Bu çerçevede, düşük karbon ekonomisi 
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karakterli enerji arz yapılarına dönüşümde kullanılacak olan teknolojilerin özellikle ve ancak 

AB ve diğer gelişmiş ülkelerden temin edilebilecektir. Bu nedenle dünyada uygulanacak 

temiz kalkınma politikaları ve uygulamalarının ekonomik anlamda anılan bu ülke 

ekonomilerine önemli katkı sağlayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  

2006 yılında, yenilenebilir enerji üretiminin %50’sini biyo-kütleden, %38’ini 

hidroelektrikten, %17’sini jeotermal kaynaklardan, %7,2’sini ise güneşten elde etmiştir. 

Toplam enerji arzında, dünya, OECD ve Türkiye ortalama yenilenebilir enerji üretimi 

payları karşılaştırıldığında, ülkemizin OECD’den daha yüksek oranda paya sahip olduğu, 

dünya ortalamaları ile ise yaklaşık aynı paya sahip olduğu gözlenmektedir (Tablo E-7). 

Tablo E - 7 2005 yılı Türkiye-Dünya Yenilenebilir Enerji Üretimi Karşılaştırması 
 Yenilenebilir Enerji Arzı İçinde 

  Enerji arzı 
(mtep) 

Yenilenebilir
Enerji arzı 

(mtep) 

Toplam 
Üretimdeki 

Yen. Payı, % 

Hidrolik
% 

Jeotermal, 
güneş, rüzgâr, 

% 

Atık ve 
biyo-kütle,

% 
Türkiye 85.2 10.1 12 34 14 53 

OECD 5,547.6 327.1 6 33 12 55 

Dünya 11,442.9 1,447.6 13 17 4 79 

          Kaynak: UEA, 2007 

Dünyada, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji arz güvenliği, iklim değişikliği ve 

çevre politikaları çerçevesinde büyük bir potansiyel olarak görülmektedir; ancak serbest 

piyasa ortamında maliyet-fayda yönüyle en uygun yatırımların yapılacağı bir gerçektir. 

Yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve hidroelektrik dışında yenilenebilir teknolojilerinin 

henüz olgunlaşmamış olması yenilebilir kaynaklardan enerji üretiminin yaygınlaşmasının 

önündeki önemli engeller olarak görünmektedir. Dünyada enerji üretim maliyetleri, bulunulan 

ülkenin koşullarına ve ülkenin coğrafi konumuna göre değişiklik göstermekle beraber, Tablo 

E-8’de kaynaklarına göre yenilenebilir enerji teknolojilerinin yatırım ve işletme maliyetleri 

verilmiştir. 2005 yılı itibarıyla rüzgara göre 2-3 kat pahalı olan bazı sistemlerin 2030-2050’li 

yıllarda daha ekonomik hale geleceği görülmektedir. Teknolojik olarak en önemli gelişmenin 

ise fotovoltaik teknolojisinde olması ve 2030 yılına kadar bu teknolojinin özellikle yatırım 

bedellerinin tüm diğer yenilenebilir teknolojileriyle rekabet edebilir hale gelmesi 

beklenmektedir. 
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Tablo E - 8 Yenilenebilir Teknolojilerde Yatırım ve İşletme Maliyetleri 

 Yatırım Maliyeti ($/kW) İşletme Maliyeti ($/MWh) 

 2005 2030 2050 2005 2030 2050 

Rüzgâr (kara) 900-1100 800-900 750-900 42-221 36-208 35-205 

Biyoatık 1000-2500 950-1900 900-1800 31-103 30-96 29-94 

Rüzgâr (deniz) 1500-2500 1500-1900 1400-1800 66-217 62-184 60-180 

B. Hidro 1500-5500 1500-5500 1500-5300 34-117 34-115 33-113 

K.  Hidro 2500 2200 2000 56 52 49 

Jeotermal 1700-5700 1500-5000 1400-4900 33-97 30-87 29-84 

Güneş (ısı) 2000-2300 1700-1900 1600-1800 105-230 87-190 <60-175 

Dalga 2900 2200 2100 122 94 90 

Fotovoltaik (PV) 3750-3850 1400-1500 1000-1100 178-542 70-325 <60-290 

      Kaynak: Energy Technologies, (UEA, 2006) 

Yenilenebilir Enerji-Hidroelektrik 
Dünya yenilenebilir enerji üretiminin 2002 yılında %89’u hidroelektrik kaynaklı 

gerçekleşmiştir. Örneğin, Avusturya (%70), Kanada (%58), Yeni Zelanda (%63), Norveç 

(%99,9), İsveç (%60), İsviçre (%60) elektriğinin büyük kısmını hidroelektrik kaynaklardan 

sağlamaktadırlar [Enerji2]. 

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre 2004 yılı dünya hidroelektrik üretimi payı, 

toplam elektrik arzında %16’ya ulaşmıştır. Hidroelektrik enerji üretiminde yüksek paya sahip 

ülkeler Şekil E-22’de verilmiştir. Tahminlere göre Avrupa ve Amerika hidrolik 

potansiyellerinin büyük bölümünü sisteme kazandırmış olmalarına rağmen, dünyada 

2030’dan önce hidroelektrik üretiminde %63’lük bir artış beklenmektedir. Bu artış daha çok 

Türkiye ve Çin gibi potansiyelini henüz tam olarak kullanamamış ülkelerin katkısı ile 

gerçekleşecektir. 450 GW’lik potansiyeli bulunan Çin’in 2020 yılına kadar yıllık 12 GW 

ekleme ile 300 GW’lik değere ulaşması beklenmektedir; ancak yine de 2030 yılında 

hidroelektriğin dünya elektrik üretimindeki payı %13’lere düşecektir. Bunun temel nedenleri 

arasında, elektrik talebindeki yüksek artış oranları, dünya hidroelektrik kapasitesinin büyük 

oranda değerlendirilmiş olması ve bu sebeple talepteki artışın diğer enerji kaynakları aracılığı 

ile karşılanması bulunmaktadır. 
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Şekil E - 22 2004 Yılı Dünya Hidroelektrik Enerji Üretimi 

Dünyada, küçük hidroelektrik santral kurulu gücü 2004 yılında 61 GW değerine 

ulaşmıştır. Bu değerin yarısına yakını gelişmekte olan ülkelerdedir. Türkiye’de 4628 sayılı 

Elektrik Piyasası Kanununda gücü 50 MW ve altında olan santraller küçük hidroelektrik 

santraller (HES) olarak kabul edilmektedir. Küçük HES’ler, uzun işletme süreleri, yerinde 

enerji kullanımına olanak sağlayarak özellikle enterkonnekte sisteme uzak yerleşim 

birimlerinin elektrik taleplerinin karşılanmasında çözüm olması, dolayısıyla iletim 

kayıplarının azalması, ilgili sanayinin gelişmesi, yatırım ve işletme maliyetlerinin düşük 

olması gibi önemli avantajlara sahiptir. 

Tespit edilmiş olan hidrolik enerji potansiyelimiz, teorik (brüt) 433 Milyar kWh/yıl, 

teknik 216 Milyar kWh/yıl ve ekonomik 129,9 Milyar kWh/yıl olup bu potansiyel teknolojik 

ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebilmektedir. Mevcut durumda ekonomik 

potansiyelin %35’i işletmede, %9’u inşa halinde ve geri kalan %56’sı ise proje seviyesinde 

yatırım yapılmayı beklemektedir.  

Ülkemizde en kısa zamanda devreye sokulması planlanan 534 adet, toplam 20,713 

MW güçte hidroelektrik santral projeleri mevcuttur. Söz konusu projelerin kurulu güçlerine 

göre dağılımına bakıldığında 5 MW’ den küçük 164 adet, 5-50 MW arası 269 adet, 50-250 

MW arası 88 adet, 250-500 MW arası 12 adet, 500-1.000 MW arası 3 adet ve 1000 MW’den 

büyük 1 adet HES projesi bulunmaktadır. 

Yıllara göre Türkiye’nin hidroelektrik üretimi Şekil E-23’te gösterilmektedir 
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Şekil E - 23 Yıllara Göre Türkiye Hidroelektrik Üretimi 
 

Kısaca Su Kullanım Hakkı (SKH) Anlaşması yönetmeliği olarak adlandırılan “Elektrik 

Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması 

İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmesiyle birlikte 

ülkemizdeki hidroelektrik potansiyelin kazandırılması konusunda önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Ancak bu projelerin gerçekleştirilmesinin aynı zamanda iletim sistemi 

şebekesinin kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli miktarda yatırım gerektirdiği de 

dikkate alınmalıdır. Ülkemizde 2006 yılında, yatırımcılar özellikle nehir tipi santrallere (684 

adet) yönelmiştir, söz konusu santrallerde yatırım maliyetleri, 400–600$/kW arasında 

değişmekte, kapasite faktörü ise %35-40 civarında bulunmaktadır. Ülkemizde DSİ, EİE ve 

özel sektör tarafından geliştirilen ve gerçekleştirilmeyi bekleyen HES projelerinin sayısı ve 

toplam gücü, Tablo E-9’da verilmiştir. 

Komisyonumuza sunum yapan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’de 

hidroelektrik potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, Çoruh vadisinin 22 barajı ihtiva 

etmekte olduğunu, bunun üzerinde süratle hidroelektrik santralleri devlet tarafından da 

yapılmaya çalışılırken Türkiye genelinde özel sektör tarafından da bu faaliyetlerin 

yürütülmesi, ayrı bir işkolu olarak açılması, istihdamın sağlanması ve uzun vadede elde 

edilecek temiz enerjinin, hidroelektrik enerjinin daha kısa zamanda elde edilerek halkın 

hizmetine sunulması, öz kaynağın süratle değerlendirilmesi açısından yaklaşılarak şu anda 

özel sektör tarafından 1.756 adet hidroelektrik santralimize müracaat olduğunu, bunların 

yaklaşık 500’ünün, fizibiliteleri incelenerek Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuza 

gönderildiğini ifade etmiştir. Bunlardan da 250’ye yakını lisans almış olduğunu, yine, lisans 

alanlardan 50 civarında projeye de firmalar tarafından başlanmış olduğunu bildirmiştir. 

Bahsedilen değerlerden de görüldüğü üzere, lisans başvuruları oldukça yüksek olmakla 
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beraber, söz konusu projelerin gerçekleşme süreleri uzayabilmekte, bu durum da enerji 

arzında sıkıntılara neden olabilmektedir. 

Tablo E - 9 2008 Şubat Ayı İtibarıyla Su Kullanım Hakkı (SKH) Anlaşması Verileri 

Projeler Adedi Toplam Kurulu Güç (MW) 

DSİ / EİE Projeleri 285 9,531 

Tüzel Kişiler Tarafından 
Geliştirilen HES Projeleri 842 5,360 

İnşaatı Devam Etmekte olan 
Müracaat Edilen HES Projeleri 7 359 

TOPLAM 1,134 15,250 

Yenilenebilir Enerji-Rüzgâr 
Rüzgâr enerjisinin dünya elektrik üretimindeki payı oldukça sınırlıdır. Rüzgâr, gerek 

kesintili olarak enerji üretmesi, gerekse kapasite faktörünün düşüklüğü nedeniyle diğer enerji 

kaynaklarına kıyasla sistem açısından daha az güvenilirdir. Bu nedenle rüzgâr santralleri 

ancak fosil veya hidroelektrik kaynaklarla desteklendiği sürece ekonomik olarak 

kullanılabilen bir enerji kaynağıdır.  

Doğal gaz ve kömür santralleri ile karşılaştırıldığında rüzgâr santralleri işletme dönemi 

boyunca çok düşük miktarda emisyon üretmektedir. Ancak kesintili enerji üretmeleri, bu 

santrallerin fosil veya hidrolik santrallerle desteklenmesini gerektirmektedir. Fosil yakıtlı 

santraller ile birlikte çalıştırıldıklarında ise sistemin düşük aralıklarla ve verimle çalışmasına 

sebep olmaları, sistemdeki emisyonları artırmaktadır. Bu nedenle, rüzgâr santrallerinin 

öncelikle hidrolik santrallerle birlikte çalışması gereklidir.  

Rüzgâr santralleri ile ilgili diğer bir problem ise elektrik iletim ve dağıtım şebekesine 

bağlanma hususundadır. Rüzgâr enerjisi üretme potansiyeli olan sahaların genellikle kıyı 

alanlarında, yüksek rakımlı bölgelerde ve açık denizde olmaları, santrallerin iletim sistemine 

olan mesafelerinin uzaklığı, santrallerin toplam kurulu güçlerinin düşük olması ve diğer bir 

takım teknik nedenlerden ötürü bağlantı maliyetlerinin ortalama maliyetlere kıyasla yüksek 

olmasına sebep olmaktadır. TEİAŞ tarafından Komisyonumuza iletilen bilgi notunda 2020 

yılına kadar ülkemizde yapılması gereken 50 Milyar Doların üzerindeki üretim yatırımına 

ilaveten bu yatırımın %10-15’i civarında da iletim sistemi yatırımı yapılması gerektiği, rüzgar 

ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük ölçüde şimdiye kadar iletim sistemi 
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kurulması ihtiyacının bulunmadığı ve dolayısıyla iletim sisteminin zayıf durumda olduğu 

bölgelerde yer aldığı, bu çerçevede üretim yatırımları içerisinde rüzgar ve yenilenebilir enerji 

gibi üretim kaynaklarının payına bağlı olarak iletim yatırımları için gerekecek rakamın daha 

da artabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle rüzgâr yatırımcılarının, yüksek üretim 

potansiyeli olan rüzgâr saha ve havzalarında toplanması ve yatırımların öncelikle bu 

bölgelerde yapılması, dolayısıyla bu santrallerin sisteme bağlantısının sağlanması için gereken 

yatırım maliyetinin düşürülmesi ve sistem verimliliğin artırılması önemlidir.  

Ülkemizde, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, rüzgâr santralleri kurmaya yönelik talep hızla artmakta 

olup 2008 Ocak ayı itibariyle toplam 1.400 MW’nin üzerinde lisans alınmıştır, yatırıma 

dönüşen miktar ise 100 MW’yi geçmemektedir (Tablo E-10). Geçmiş dönemde lisans almak 

üzere başvuru sayısı çok fazla, devreye giren santral sayısı az olduğundan lisans verme 

işlemleri 2007 Ekim ayına kadar ertelenmiştir. Rüzgâr için 2007 Ekim ayı içerisinde toplam 

78.000 MW lisans başvurusu gerçekleşmiş olmakla beraber bu başvuruların büyük bir kısmı 

aynı saha için yapılmış mükerrer başvurular olmuştur 

Tablo E - 10 2007 Yılı Sonu İtibarıyla Rüzgâr Santralleri ve Kurulu Güç 
 

Santral Adı Yeri Ünite 
Sayisi 

Kurulu Güç 
M(W) 

Türbin 
Kapasitesi 

İşletmeye Girdiği 
Tarih 

Ertürk Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul 1 0.85 0.85 2006 

Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti. Akhisar 6 10.80 1.80 2007 

Anemon Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş. İntepe 38 30.40 0.80 2007 

Mare Manastir Rüzgâr Enerji 
Santrali San.ve Tic. A.Ş. İzmir Çeşme 49 39.20 0.80 2006 

Doğal Enerji Üretim A.Ş. Gelibolu 5 4.00 0.80 2007 

Sunjüt Sun'i Jüt San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul 2 1.20 0.60 2005 

Bores Bozcaada Rüzgâr Enerji 
Santrali Bozcaada 17 10.2 0.60 2000 

Ares Alaçati Rüzgâr Enerji Santrali 
San. ve Tic. A.Ş. Alaçatı 12 7.2 0.60 1998 

Bares Elektrik Üretim A.Ş. Bandırma 20 30.00 1.50 2006 

Alize Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş.(Delta Plastik End.A.Ş.) İzmir 3 1.50 0.50 1998 

Toplam  153 135.35 0.88  
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Ocak 2008 itibarıyla işletmede olan rüzgâr enerjisi santralleri (RES) toplam kurulu 

gücü 135 MW değerini aşmıştır. 2008’in ilk aylarında da 90,9 MW’lik yeni kapasitenin 

işletmeye girmesi beklenmektedir.  Toplam rüzgar kapasitemiz, bugünkü toplam elektrik 

üretimimizin %12’sini karşılayabilecek miktardadır. 

Ülkemizde ortalama türbin kapasitesi 0,88 MW değerindedir (Tablo E-10). Diğer 

yandan rüzgâr enerjisi için kullanılabilecek alanın sınırlı olduğu dikkate alındığında, düşük 

kapasiteli rüzgâr türbinleri yerine daha verimli ve daha yüksek güçte (en az 2MW) türbinlerin 

kullanılmasına yönelik yasal düzenleme yapılması doğru olacaktır.  

Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından 2006 yılı sonunda “Türkiye Rüzgâr Enerjisi 

Potansiyel Atlası (REPA)”nı hazırlanmıştır. Bu atlasa göre, Türkiye’nin 7,5 m/s üzeri rüzgâr 

hızları olan kullanılabilir alanlara kurulabilecek rüzgâr enerjisi toplam kapasitesinin 37.500 

MW’si karasal alanlarda ve 10.500 MW’si ise denizlerde bulunmaktadır. İletim sistemlerine 

bağlantı imkânları, deniz rüzgâr sistemlerinin maliyet yüksekliği gibi nedenlerden ötürü 

ekonomik potansiyel ancak 10.000 MW civarında bulunmaktadır. TEİAŞ’ın yapmış olduğu 

çalışmalara göre mevcut iletim sisteminin Türkiye kurulu gücünün ancak %5 oranındaki bir 

kısmı kadar rüzgâr santralinin devreye alınabileceğini, bu rakamın üzerindeki kısmın 

gerçekleştirilmesinin ise önemli ölçüde şebeke iyileştirmesi yatırımları gerektirmektedir. Bu 

bağlamda, mevcut durumda devreye alınabilecek rüzgâr santrali kurulu gücü azami 2.500 

MW civarında olabilecektir.  

BM Çevre Programı'na [Enerji6] göre 2007 yılında yenilenebilir sektörü 100 milyar 

dolardan fazla yatırım almıştır. En büyük gelişme 80’den fazla ülkede kullanılmakta olan 

rüzgâr sektöründe gerçekleşmiştir. Rüzgâr endüstrisi ekipmanları üretimi talebi 

karşılayamayacak düzeydedir. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında, rüzgâr sektörünün 2005 

yılında yakaladığı %41’lik artış hızını, 2006’da %32’lik artışla devam ettirerek, 74223 MW 

kapasitesine ulaştığı görülmektedir (Şekil E-24).  Dünya Rüzgar Enerji Komitesine göre, 2007 

yılında toplam rüzgar kurulu gücü, bir önceki yıla göre %31’lik bir artışla, 94112 MW 

değerine yükselmiştir. ABD’nin, 2007 yılında 5244 MW’lik yeni kapasite ilavesiyle 2009 yılı 

bitmeden önce üretim miktarı açısından Almanya’yı geçmeyi öngörmektedir. 
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        Kaynak: EWEA, 2007 

Şekil E - 24 Dünyada Rüzgâr Enerjisi Gelişimi (EWEA, 2007) 
AB’de 2001’de kabul edilen Yenilenebilir Enerji Direktifi’nin olumlu etkileri 

gözlenmeye başlamıştır. 2006 yılında Avrupa rüzgâr santralleri 2005 yılına göre 7588 MW’lık 

ek kapasite ile %23 artış göstermiştir [Enerji7]. AB toplam rüzgâr kapasitesi 2006 sonu 

itibariyle 48.000 MW’ye ulaşmış olup bu değer ortalama olarak yıllık 100 TWh’lik elektrik 

üretimine, diğer bir deyişle AB’nin toplam elektrik tüketiminin %3,3’üne karşılık gelmektedir.   

AB’de son yıllarda rüzgâr enerjisi konusunda en büyük atılımlar Almanya, İspanya, 

Fransa ve İngiltere’de gerçekleşmiştir.  Mart 2007’de AB liderleri 27 üye ülke için, “ortak 

enerji politikası” oluşturma hedefiyle bir araya geldiklerinde, enerji alanında ikinci “küresel 

endüstri devrimi”ne girildiğini belirterek, ithal yakıt bağımlılığını azaltmak amacıyla, 

emisyonları düşürme ve yenilenebilir enerji payını yükseltme hedeflerini koymuşlardır. AB, 

2007 yılı sonu itibarıyla kurulu gücünü 57.135 MW değerine çıkartmış, bu sayede yıllık 90 

milyon tonluk emisyon azaltımına gidecek ve 119 milyar kWh’lik elektrik üretimi 

gerçekleştirecektir [Enerji8]. 

Diğer yandan, Asya’da 2006 yılında %53’lük artışla 3.679 MW’lik ek kapasite 

devreye girmiş, bunun 1.840 MW’si Hindistan’da ve 1.347 MW’si ise Çin’de gerçekleşmiştir.  

Çin 2010’dan önce 5.000 MW’lik kapasiteye ulaşmayı hedeflemektedir. Bu artışların büyük 

bir kısmı, Kyoto Protokolü altındaki Temiz Kalkınma Mekanizması projeleri vasıtasıyla 

gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda, dünyada ve ülkemizde rüzgâr santrallerine olan talebin hızla artması, bu 

tesislerde kullanılan elektromekanik teçhizat fiyatlarını da artırmıştır. Çin, 2007 yılı sonu 
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itibarıyla gerçekleştirdiği 3,449 MW’lik kapasite eklemesinin elektromekanik sistemlerinin 

%56’sını kendi ülkesinde faaliyet gösteren 40 firma aracılığıyla yerel olarak ürettiğini 

açıklamıştır.  

Rüzgâr Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği’ne (RESSİAD) göre Türkiye’nin 

rüzgâr yatırımları konusundaki en büyük sıkıntısı uluslararası finans piyasalarında ülkenin 

riskli bir ülke olarak görünmesi ve düşük faizli kredi imkânı bulmanın zor olmasıdır. 

Ayrıca, Komisyonumuza sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, çok 

verimli bir rüzgar sahasında örneğin bin megavatlık rüzgâr santralinden yılda elde edeceğimiz 

enerji 3,5 milyar kilovat saat, aynı kurulu güçteki termik santralden elde edeceğiniz üretim 

6,5–7 milyar kilovat saat, aynı güçte bir nükleer santralden elde edeceğimiz üretimin ise 8 

milyar kWh olduğunu belirterek, maliyetlere bakıldığında ise yaklaşık aynı olduğunu, yani 

bedelde yatırım ile ancak yarısı kadar enerji elde edildiğini ifade etmiştir. Bunun yanı sıra, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sunumunda rüzgar santrallerinin çalıştığı saatlerde 

emisyon salmayan bir enerji elde edileceğini, ancak bu santrallerin çalışmadığı saatlerde 

çalışmak üzere yedek anlamında termik santrallerin yapılması gerekeceğinin ve bunun önemli 

bir maliyetinin olduğunu ifade etmiştir. 

AB başta olmak üzere önemli gelişmeler beklenen alanlardan birisi de denizlerde  

rüzgâr enerjisi üretimidir. Henüz maliyetleri kara sistemlerine göre daha yüksek de olsa,  

kapasite kullanımının daha yüksek olması daha verimli üretim imkanı sağlamaktadır. AB’nin 

2020 yılından önce büyük ölçekli (toplam 20-80 GW) üretime geçme yönünde çalışmaları 

mevcuttur [Enerji9]. Böylece, 2020 yılında toplam elektrik üretiminin %4’ü deniz rüzgar 

enerjisinden elde edilebilecektir. Lizbon stratejisi çerçevesinde dünya rüzgar endüstrisinin 

%80’ini elinde bulunduran AB, deniz rüzgar endüstrisinin %100’ünü elinde 

bulundurmaktadır. 2007 yılı itibarıyla, AB’de 5 ülkede (Danimarka, İngiltere, İrlanda, 

Hollanda, İsveç) 1100 MW’lik kapasite bulunmaktadır. 2008 ve 2009’da bu ülkelerin yanında 

Fransa, Almanya, Belçika yaklaşık 1500 MW’lik ek kapasiteyi devreye koyacaklardır. AB 

kendi içinde FP-6 ve FP-7 projeleri ile bu alandaki AR-GE faaliyetlerini yürütmektedir. 

Katılımcı ülkeler listesinde ülkemiz bulunmamaktadır, diğer bir ifadeyle bu alandaki 

araştırmalara bilim adamlarımız, enstitülerimiz ve özel sektörümüzün yeterli ilgiyi 

göstermedikleri gözlenmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için, denizlerdeki 

potansiyel rüzgar atlası ile hem ülkemizde, hem de Avrupa’da yayınlanmıştır (Şekil E-25), bu 

alanda mevcut AR-GE ve devlet teşvik imkanları ile gelişmelerin hızlanması beklenmektedir. 
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Türkiye Rüzgar Atlası denizlerdeki potansiyelimizi de içerek şekilde çıkarılmıştır (Şekil E-

26). Özellikle Çanakkale, İzmir, Hatay ve Mersin civarı kıyılarımızda ve açık denizde 

potansiyelin yüksek olduğu görülmektedir. 

 

(Mavi, kırmızı ve sarı boyalı alanlar sırasıyla rüzgar potansiyeli en yüksek olan bölgelerdir.) 

        Kaynak: BWEA, 2007 
Şekil E - 25 Avrupa Deniz Rüzgar Atlası, 1989  
 

 

       Kaynak: EİE, 2006 
Şekil E - 26 Türkiye Rüzgar Atlası, 1989  

Yenilenebilir enerji - Biyoenerji 
Biyokütle kaynakları; tarım, orman, hayvan ve organik şehir atıkları gibi kaynaklardan 

oluşmaktadır. Kısaca biyokütlelerden üretilen ve enerji tüketimi amacıyla kullanılan sıvı yâda 

gaz yakıtlar olarak tanımlanabilen biyoyakıtların üretimi ise artan petrol fiyatları, arz 
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güvenliği, iklim değişikliği, kirlilik ve tarım sektöründe yer alan alt gelir grubunun 

durumlarının iyileştirilmesi gibi hususlar çerçevesinde önemli bir alternatiftir. Biyoyakıt 

üretimi özellikle tarım sektöründe gelirin ve istihdamın artırılmasına yönelik önemli bir 

politika alternatifi olarak özellikle AB’de ve gelişmekte olan ülkelerde kullanılmaktadır.   

Dünyada biyoyakıt üretiminde en çok kullanılan iki bitki, şeker kamışı ve mısır olup 

biyoyakıt üretimi özellikle dünya etanol üretiminin %72’sini gerçekleştiren Brezilya ve ABD 

tarafından desteklenmektedir. AB’nin kullandığı biyoyakıtın %80’ine karşılık gelen biyodizel 

üretimi için ayçiçeği ve kolza tohumu kullanılmaktadır.  

ABD, yüksek petrol fiyatları ve tarım sektöründen gelen gelirin azalmasının da 

etkisiyle, “Yenilenebilir Yakıt Standartlarını” yayınlamıştır. Bu standartlar ile ABD 2012’den 

önce 28.4 milyar litrelik biyoyakıt kullanımını hedeflemektedir. Ayrıca ABD donanmasının 

yakıtının %20’si biyoyakıttan oluşmaktadır. Brezilya ise “Etanol Programı”na ek olarak 

2008’den önce dizel yakıtların %2’sinin, 2013’ten önce ise %5’inin biyodizelden oluşmasını 

zorunlu kılmaktadır.  

AB, 2010’dan önce ulaştırma sektöründeki yakıtların %5,75’inin biyoyakıttan 

karşılanması konusunda hedef koymuş olup 2003 yılında yayınlanan “Biyoyakıt Direktifi” ne 

ek olarak, 2006 yılında Biyoyakıt Strateji Belgesi’ni yayımlamıştır. Belgenin temel amaçları 

arasında çevresel kaygılar ve Lizbon Stratejinin rekabet öngörüleri çerçevesinde Birlik üyesi 

ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde biyoyakıtları teşvik etmek, yaygın kullanımını 

sağlamak üzere biyoyakıtların maliyet etkinlikliğini ve rekabet gücünü artırmak ve bunun için 

gerekli tedbirleri almak olarak özetlenebilir. Bu çerçevede, özellikle Fransa ve Almanya, 

etanol ve biyodizel üretiminde belirlenen hedeflere daha erken ulaşmaya yönelik çalışmalar 

yürütmektedirler. Japonya, 2030’dan önce ülkenin petrol tüketiminin %20’sine karşılık gelen 

miktarda biyoyakıt kullanımı hedefini koymuştur. 

İstatistiklere bakıldığında, son beş yılda dünya etanol üretiminin 2 kat, biyodizel 

üretiminin ise 4 kat arttığı görülmektedir (Şekil E-27). Dünya Bankası’na göre biyoyakıt 

endüstrileri, petrol endüstrilerine göre üretilen enerji birimi başına 100 kat daha fazla istihdam 

sağlamaktadır. AB, tıpkı rüzgâr sektöründe olduğu gibi bu alana da istihdamı destekleyici 

niteliği yönüyle politika olarak yüksek seviyede destek vermektedir. Nitekim AB 2005 

yılında, dünya biyodizel üretiminin %89’unu, Almanya ise bu miktarın yarıdan fazlasını 

üretmiştir (Şekil E-28). 
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Dünya Etanol Üretimi, 1975-2005
2005 toplam: 44 875 milyon litre
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     Kaynak: World Ethanol and Biofuels Report, 2006 

Şekil E - 27 Dünya Etanol Üretimi  
Dünya Biyo-dizel Üretimi, 1991-2005

toplam: 3 762 milyon litre
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      Kaynak: World Ethanol and Biofuels Report, 2006 

Şekil E - 28 Dünya Biyodizel Üretimi 

AB son zamanlarda yaptığı açıklamalarda biyoyakıt özendirme politikasının yol 

açacağı sorunları öngöremediklerini,  hedeflere sürdürülebilir biyoyakıtlarla ulaşılması için 

yeni bir tüzük yayımlanacağına dikkat çekmektedir. AB’nin kaygıları arasında, Meksika 

örneğine dayanarak, gıda fiyatlarının artacağına ve ormanlarının tahrip edileceği, ayrıca 

bilimsel raporların, doğru uygulanmadığı takdirde bazı biyoyakıtların karbon emisyonlarını 

neredeyse hiç azaltmadığı uyarısı yer almaktadır.  

Ülkemizde, sıvı yakıtların en çok kullanıldığı sektör ulaştırma sektörü olup, yakıtlar 

bazında %93 oranında dışa bağımlıdır. Bu değeri azaltabilecek, iklim değişikliği ile 

mücadelede emisyonları kontrol altına almaya yardım edebilecek, tarım sektöründe istihdam 

yaratabilecek en önemli alternatif ise biyoyakıttır.  

Ülkemizde biyoyakıtların serbest piyasada satılabilmesine ilişkin mevzuat 

düzenlemesi Petrol Piyasası Kanunu ile yapılmış olup biyoyakıt üretimi biyoetanol ve 

biyodizel üretimi olarak 2 alanda yoğunlaşmıştır. Biyoetanol üretiminde ağırlıklı olarak 

şekerpancarı kullanılmaktayken, biyodizel üretimi ise ülkemizde yağlı tohumların yeterli 
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olmaması nedeniyle kanola, soya gibi ithal ürünler ve ucuz yağlar kullanılmaktadır. Oysa ki 

biyodizel üretiminde kullanılan hammaddenin ithal edilmesinin yurtdışından doğrudan petrol 

ürünleri ithalatından bir farkı yoktur ve asıl olarak desteklenmesi gereken yerli hammadde ile 

biyodizel üretimi olmalıdır. Ancak bu şekilde biyoyakıt üretimi Türkiye’nin petroldeki dışa 

bağımlılığını azaltabilecek bir kaynak olacak, sera gazı azaltımına katkı yapacak ve de yeni iş 

alanları oluşturabilecektir. 

Ülkemizde 1,25 milyon ton biyodizel ve 3,25 milyon ton biyoetanol üretim potansiyeli 

bulunduğu tahmin edilmektedir (EİEİ). Mevcut durumda ise ülkemizde yılda 200.000 tondan 

fazla biyodizel ve yaklaşık 30.000 ton biyoetanol üretimi yapılmaktadır. Fosil kaynaklı 

akaryakıtların en az %10’unu biyoyakıtlar ile ikame edebilecek tarım potansiyeli mevcuttur 

(EİEİ). Bu çerçevede, mevcut düzenlemelerin bu sektörü destekleyici yönde geliştirilmesi 

gerekmektedir.  

Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış durumda olan biyodizel tesislerinin sayısı 67 

civarında olup bunların üretim kapasitesi ise yaklaşık 1,5 milyon ton civarındadır. Bu kurulu 

kapasite ile Türkiye, Almanya’dan sonra Dünyada ikinci sırada gelmektedir. Bu tesislerin 

kapasitelerinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ise gerek enerji üretimi gerekse istihdam 

anlamında öncelikli bir politika olmalıdır. 

Yenilenebilir Enerji - Jeotermal 
Jeotermal enerji ısıtma ihtiyacının karşılanmasında ve elektrik üretiminde önemli bir 

kaynak olabilmektedir. Dünyada jeotermal enerjinin özellikle bölgesel ısıtma amaçlı olarak 

kullanımına dair birçok örnek bulunmaktadır. Ancak ülkemizde jeotermal enerji daha çok 

termal turizm amacıyla kullanılmakta, ısıtma ihtiyacının karşılanması açısından uygulamaları 

ise sınırlı ve yetersiz kalmaktadır. Ülkemizdeki jeotermal enerji potansiyeli 31,500 MWt 

olarak hesaplanmış olmakla beraber bunun ancak 1,229 MWt civarında bir kısmı, diğer bir 

ifadeyle sadece %4’lük bir bölümü değerlendirilmektedir. Jeotermal enerji ile 635 dönümlük 

sera ısıtması ve 65,000 konut eşdeğeri ısıtma yapılmaktadır. Ancak, özellikle verimin düşük 

olması, maliyetlerin yüksek olması gibi gerekçeler nedeniyle ülkemizde bu kaynakların 

kullanımlarının artması ancak ek destekleyici tedbirler ve mali desteklerle mümkün 

görünmektedir. 

Türkiye, Dünyanın önemli jeotermal kuşaklarından Alp-Himalaya jeotermal kuşağında 

bulunması nedeniyle jeotermal açıdan zengin ülkeler arasındadır. 
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Yenilenebilir Enerji Kanunu, ülkemizdeki jeotermal kaynakların elektrik üretimi 

amaçlı değerlendirilmesi yönünde yatırımcının önünü açmıştır. 2006 yılında devreye giren 7,9 

MW kurulu gücünde jeotermal elektrik üretim santrali ile birlikte jeotermal enerji kurulu gücü 

23 MW’ye çıkmıştır. Bu değerin 2012’den önce 59,4 MW değerine çıkması beklenmektedir. 

Diğer jeotermal sahalarında ise çalışmalar devam etmektedir.  

Fosil yakıtlar ile karşılaştırıldığında sahalara göre değişiklik göstermekle beraber en az 

CO2 çıkışı jeotermal enerjiden olmaktadır. Yeni kuşak jeotermal santrallerinde kullanılmış 

jeotermal akışkan yeraltına geri verildiğinden (reenjeksiyon) emisyon salımı çok daha düşük 

olmaktadır. Ülkemizde reenjeksiyon konusunda uygulamada problemlerle karşılaşılmaktadır. 

Komisyonumuzun, Kütahya Simav’a yaptığı ziyarette, Simav yetkilileri tarafından 700 

metre derinlikten çıkan 162 derecelik sıcak su buharı ile elektrik üretilebileceği ifade 

edilmiştir.  Mevcut durumda sadece şehir ısıtması ve seralarda kullanılan jeotermal enerji, 

hem elektrik üretimi, hem de turizm sektörü için bölge halkı için önemli potansiyel 

içermektedir. Dumlupınar Üniversitesinden, Oğuz Arslan’ın 2007 yılında gerçekleştirilen 

UKİDEK Konferansında yaptığı sunumda, “...Simav yöresindeki mevcut jeotermal 

kaynaklardan elektrik üretimi olasılığı araştırılarak, santralın ön fizibilite çalışması 

yapılmıştır. Santral, kullanılan jeotermal enerjinin %14,31’i elektrik enerjisine dönüştürürken 

%85,69’luk bölümünü atmosfere atık ısı olarak bırakmaktadır. Bu atık ısının 

değerlendirilmesi için entegre sistemler mutlaka düşünülmelidir. Jeotermal akışkanın 

enerjisinden tam olarak yararlanılamayan bu yörede, entegre bir tesisin kurulması 

düşünülebilir. Bu tesis sayesinde, elektrik üretiminin yanı sıra atık ısı ile Simav ilçesinin 

ısıtılması, endüstriyel kullanım, sera ve termal tesislerin ısıtılması yapılabilir. Bu amaçla, 

ilçede entegre üretim sistemleri ile, endüstriyel uygulamalar ve geliri daha fazla olan sera 

ürün yetiştiriciliği (çiçekçilik, kültür balıkçılığı, karides yetiştiriciliği vs. 

gibi)özendirilmelidir” ifadesi yer almıştır. 

 Tablo E-11’de MTA tarafından tespit edilen yüksek sıcaklıklı jeotermal sahalarının 

yerleri ve sıcaklık dereceleri gösterilmektedir. Jeotermal kaynaktan elektrik üretim potansiyeli 

98.2 MW olarak tespit edilmiştir. 

Tablo E - 11 Türkiye’de Elektrik Üretimine Elverişli Jeotermal Sahalar 

Saha 
Sıcaklık 

(oC) 

Potansiyel 

(MWe) 

Mevcut 

(MWe) 
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Denizli-Kızıldere 242 120 20.4 

Aydın-Germencik 232 150 - 

Manisa-Göbekli 182 30 - 

Çanakkale-Tuzla 174 50 - 

Aydın-Salavatlı 171 50 7.9 

Kütahya –Simav 162 30 - 

İzmir-Seferihisar 153 10 - 

Manisa-Caferbey 150 30 - 

Aydın-Yılmazköy 142 20 - 

İzmir-Balçova 136 10 - 

İzmir-Dikili 130 10 - 

Toplam 500 28.3 

Yenilenebilir Enerji Kanununda “Yeterli jeotermal kaynakların bulunduğu 

bölgelerdeki valilik ve belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin ısı enerjisi 

ihtiyaçlarını öncelikle jeotermal ve güneş termal kaynaklarından karşılamaları esastır.” 

hükmü yer almaktadır. Jeotermale yönelik ilgili mevzuat 2007 yılında tamamlanmıştır. 

Jeotermal Kanunu mülkiyet haklarına düzenleme getirmekte ve bu kaynağın bulunduğu 

bölgelerde kanunla gelen yaptırımın istenen verimlilikte uygulanmaması başta yerel 

yöneticilere olmak üzere sorumlu tüm kuruluşlara kanunun takibi konusunda yükümlülükler 

getirmektedir.  

Diğer yandan, 2005 yılında çıkarılan Yenilenebilir Enerji Kanunu kapsamında 

jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi de desteklenmektedir. Ancak bu kanun ile sadece 

elektrik üretimi hususu düzenlenmiştir. Oysa ülkemizde özellikle bölgesel ısıtma anlamında 

büyük bir potansiyeli olan jeotermal kaynakların daha yaygın kullanımına yönelik bir destek 

ve düzenleme getirilememiştir. Enerji Verimliliği Kanununa yapılacak ek düzenlemeler 

içerisine jeotermal enerjinin en etkin şekilde kullanımına yönelik düzenlemelerin getirilmesi 

ve jeotermal kaynaklardan ısı üretiminin teşvik edilmesi faydalı olacaktır. 

Yenilenebilir Enerji - Güneş 
Ülkemiz, güneş enerjisi potansiyeli bakımından zengindir. Türkiye’de güneş kolektörü 

miktarı 2000 yılındaki 8 milyon m2 değerinden 2007 yılında 12 milyon m2’ye ulaşmıştır. 

Türkiye güneş enerjisi ile ısı üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer 

almaktadır. 2007 yılında üretilen güneş enerjisi ile ısıtma değeri 420 bin TEP olup bunun 
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yaklaşık 300 bin TEP’i konut sektöründe kullanılmaktadır. Ülkemizin 2007 yılında ithal 

enerjiye ödemiş olduğu 34 Milyar Dolarlık fatura dikkate alındığında üretilen bu enerjinin 

mali değerinin 200 Milyon Doların üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak fotovoltaik (PV) 

olarak adlandırılan güneş pili uygulamaları ise ülkemizde yok denecek kadar azdır. Güneş 

kolektörlerinin verimlerinin düşük, maliyetlerinin ve arazi ihtiyacının ise yüksek olması, 

güneş enerjisinin elektrik üretimi maksadıyla kullanılmasının önündeki en büyük engeldir.  

Türkiye’de 2006 yılında güneş enerjisinin ısı üretiminde kullanılmasıyla elde edilen 

enerji ise 4,685 Milyon kWh’lik elektrik enerjisine denk gelmekte olup toplam birincil enerji 

ihtiyacının içerisinde binde 4’lük bölümü denk gelmektedir. 

Yenilenebilir Enerji Kanununda, “...Enerji üretim tesis yatırımları, tesislerde 

kullanılacak elektro-mekanik sistemlerin yurt içinde imalat olarak temini, güneş pilleri ve 

odaklayıcılı üniteler kullanan elektrik üretim sistemleri kapsamındaki yapılacak AR-GE ve 

imalat yatırımları, biyokütle kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi veya yakıt üretimine 

yönelik AR-GE tesis yatırımları Bakanlar Kurulu kararı ile teşviklerden yararlandırılabilir.” 

şeklinde bir ifade yer almaktadır. Yenilenebilir Enerji Kanununun uygulamaya geçmesiyle, 

güneş enerjisi elektromekanik teçhizat maliyetlerinin düşürülmesi, yerli sanayinin gelişmesi 

ve yeni istihdam alanları yaratılması desteklenmiş olacaktır. Enerji Verimliliği Kanunu 

kapsamında ise güneşlenme süresi uzun bölgelerimizdeki yeni yapılarda verimli kolektör 

kullanımı zorunlu tutulmaktadır. Ülkemizde en çok su ısıtmasında kullanılan güneş enerjisi, 

ekonomik bir şekilde yerden ısıtmalı meskenlerde, büyük miktarda sıcak su kullanan (havuz 

vb.) sistemlerde de kullanılabilir. Ülkemizde, özellikle görüntü açısından problem yaratan 

güneş ısıtma sistemleri yurt dışındaki uygulamalarda daha estetik görüntüler sergilemektedir 

(Şekil E-29).  
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Şekil E - 29 Örnek Su Isıtma Panelleri 
Dünyada güneş enerjisi kullanımı artmakla beraber, güneş kaynaklı elektrik üretimi 

kurulu gücü ise 5,000 MW değerindedir. Son yıllarda AB, Çin, Japonya ve ABD güneş 

panelleri üretimine geçmeye başlamış olup bu alanda yapılan Ar-Ge çalışmaları ile 

maliyetlerin hızla düşmesi beklenmektedir. Bu durumda, talep artışının da sağlayacağı ivme 

ile güneş endüstrisinin hızla gelişeceğini tahmin etmek mümkündür. Güneş enerjisi ısınmada 

yakıtla birlikte entegre bir sistem oluşturularak kullanılabilir.  Böylece ısıtmada kullanılan 

yakıt miktarı azalmış olacaktır. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre, güneş PV sistemlerinin tesis 

maliyetleri 2030 yılına kadar yarı yarıya düşecektir. Diğer yandan, güneş enerjisinden elektrik 

üreten PV’ler henüz ekonomik olmamakla birlikte, yurt dışındaki teknolojik gelişme ve 

yatırımlar, bu sistemlerin 8–10 yıl içinde geniş ölçüde yaygınlaşabileceğini göstermektedir. 

Bugün itibarıyla, Yenilenebilir Enerji Kanunu tüm yenilenebilir kaynaklara teşvikler 

getirmekle beraber, nispeten daha ekonomik olduklarından, özellikle rüzgâr ve hidroelektrik 

uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Ancak, özellikle, elektrik dağıtım şebekesine bağlanmakta 

güçlük çekilen uç veya izole bölgelerde, bağlantı maliyetlerinin de hesaba katılması 

sonucunda daha ekonomik olabilen güneş kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı 

kullanılmasına yönelik teşviklerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Nükleer Enerji  

Nükleer enerji, içerdiği risk faktörleri ve atık sorunu nedeniyle üzerinde çok tartışılan 

ve toplum tarafından şüpheyle yaklaşılan bir konu olmuştur. BMİDÇS ve Kyoto Protokolü 

kapsamında önerilen bir araç olmamakla beraber, çevreye zarar veren CO2 ve NOx gazlarını 

salmayan tek olgun ve gelişmiş elektrik üretim teknolojisi olması nedeniyle küresel ısınma ile 

mücadelede emisyonların azaltılması için öne sürülen teknolojilerden en güçlüsü olarak IPCC 

4. Değerlendirme Raporunda bir araç olarak gösterilmektedir.  
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Dünya nükleer elektrik tüketimi, 1990–2004 yılları arasında yıllık ortalama %2,1 

artışla 2619 milyar kWh değerine ulaşmıştır. 2004 yılında ABD, Fransa ve Japonya Dünya 

üretiminin %57’sini gerçekleştirmişlerdir [Enerji10]. 2005 yılında elektrik enerjisi ihtiyacının 

nükleerden karşılanma oranı AB’de %33, Kuzey Amerika’da %19, Rusya’da %16 ve 

Japonya’da %29 olarak gerçekleşmiştir. AB içerisinde nükleer enerjiyi en yoğun olarak 

kullanan Fransa ise, elektrik üretiminin %70’ini nükleer santrallerden karşılamaktadır. 

Dünyada nükleer elektrik üretimi ve yıllar itibariyle gelişimi Şekil E-30’da gösterilmektedir. 

Dünya Nükleer Enerji Üretimi, 2004
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         Kaynak: UEA, 2006, Eurostat, 2007 

Şekil E - 30 Dünyada Nükleer Elektrik Üretimi (TWh) 

Devlet Planlama Teşkilatının Komisyonumuza yaptığı sunumda, 9. Kalkınma 

Planı’nda nükleer enerjinin yapılmasının gerekli olduğunu ifade eden bir başlık olduğunu, 

dolayısıyla Kalkınma Planı’nda bu tavsiyenin yer aldığını bildirmiştir. nükleer enerjinin arz 

portföyüne katılmasını planlamaktadır. Bu çerçevede, ülkemizde enerji çeşitliliğini ve arz 

güvenliğini artırmak, artan enerji talebini karşılamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından nükleer santrallerin 2015 yılından itibaren enerji arz portföyüne 

katılmasına yönelik planlar yapılmakta olup bu çerçevede kanuni düzenlemeler 2007 yılında 

tamamlanmıştır.  

Bununla birlikte, kamuoyunda nükleer enerjinin güvenliği ve atıkların bertarafıyla 

ilgili şüpheler mevcuttur. Hem ülkemizde yapılan nükleer enerji çalışmaları hakkında bilgi 

almak ve hem de çevre ve kaza riski konusunda Komisyonumuzu aydınlatmak üzere konunun 

uzmanı akademisyenler ve TAEK Başkanı bilgi vermek üzere davet edilmiştir.  

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Komisyonumuza yaptığı sunumunda enerji 

talep projeksiyonları dikkate alındığında 2020 yılında 450 milyar kWh elektriğe ihtiyaç 
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olduğunu; hidrolik kapasitenin tamamının kullanılması durumunda talebin 130 milyar 

kWh’lik bölümünün karşılanabileceğini; mevcut kömürün hepsinin kullanılması durumunda 

yine 130 milyar kWh enerji üretilebileceğini; rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle yoluyla da 

50 milyar kWh enerji üretilebileceğini; bu nedenle aradaki farkın ya tamamen doğal gazdan 

karşılanması ya da bir kısmının doğal gazdan bir kısmının ise nükleer enerjiden karşılanması 

gerektiğini; nükleer santrallerin doğal gaz santrallerine göre, ömür boyu, maliyeti, yatırım ve 

işletme açısından çok daha ucuz olduğunu; doğal gaz fiyatlarındaki artış da dikkate 

alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının karşılanmasında nükleerin bir fırsat olarak 

değerlendirilmesinde yarar olduğunu; nükleer enerjinin “0” emisyon saldığını; yakıtın 

çıkarılmasını, taşınmasını, işlenmesini ve süreçte kullanılmasını kapsayan elektrik üretim 

zincirinde ortaya çıkan karbondioksit miktarı kWh başına nükleerde 3–5 g iken, fosil yakıtlı 

bir zincir için 100–350 gr arasında değiştiğini; ülkemizin 2015 yılına kadar 5.000 MW'lık bir 

kurulu gücü devreye alma hedefi olduğunu; bu yapılabilirse ülkemizde yılda en az 40 milyon 

ton karbondioksit emisyonunun önlenebileceğini ifade etmiştir.  

TAEK sunumunda 2002 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerin, taleplerini 

karşılamakta nükleer enerjiyi tercih etmedikleri gözlenmekte, buna karşılık gelişmiş ülkelerde 

enerji kaynağı olarak nükleer önemli bir yere sahip bulunduğunu belirtmiş ve bugün Dünyada 

halen işletme halindeki 442 adet nükleer santralin Dünya elektrik talebinin %17’sini 

karşılamakta olduğunu ve bu sayede yılda 2,300 milyon ton karbondioksit, 42 milyon ton 

kükürtdioksit ve 9 milyon ton azotoksit gazının daha az salımının sağlandığını; diğer elektrik 

üretimi seçeneklerinde ise büyük miktarlarda kükürtdioksit ve azotoksitli gazların ortaya 

çıktığını ifade etmiştir. 

Günümüzde büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere inşa halinde 40 

santral bulunmakta olup, birçok ülke 2020 yılından önce 150’den fazla reaktör kurma 

planlarını bildirmişlerdir [Enerji14]. Santraller daha çok gelişmekte olan ülkelerde planlansa 

da ABD, İngiltere, İtalya ve Polonya’da önemli bir alternatif olarak gündemde yerini 

tutmaktadır. 

Ayrıca TAEK, Dünyada mevcut durumda 150 bin megavat nükleer santral 

kapasitesinin etüt edilmekte olduğunu; Çin’in 100 bin megavatlık kurulu güç hazırlığı içinde 

olduğunu; Rusya’nın petrol ülkesi olmasına rağmen benzer bir hazırlık içinde bulunduğunu; 

birkaç sene içinde ülkemiz ve ülkemiz gibi nükleer teknolojiye girmek isteyen, santral kurmak 

isteyen, elektrik üretmek isteyen ülkelerin 2020’lerden 2025’lerden önceye tarih 
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alamayacaklarını; bu konuda inanılmaz bir gelişme olduğunu ve nükleer santrallerin yakın bir 

zamanda küresel ısınmaya karşı çözümün büyük bir parçası olacağını ifade etmiştir.  

TAEK nükleer santrallerde kullanılabilecek yakıt konusunda ise Dünyadaki toryumca 

zengin birkaç ülkeden biri olduğumuzu; uranyum rezervimiz düşük olmakla birlikte 9-10 bin 

tonun üzerinde toryum kaynaklarımız olduğunu; toryumun yakıt olarak kullanılması 

konusunda yakın zamanda Sinop’ta bir “toryum fuel excellent center”, diğer bir deyişle 

toryum yakıtı mükemmeliyet merkezi kurulacağını ve söz konusu merkeze Hindistan, Kanada 

ve Norveç gibi ülkelerin ortak olmak istediğini ifade etmiştir.  

Nükleer santraller, Avrupa Birliği’nde her yıl 704 milyon ton,  Dünyada ise 2 milyar 

ton karbondioksit emisyonun daha az salınmasını sağlamaktadır. Okay Çakıroğlu sunumunda 

nükleer atığın %97’sinin düşük ve orta radyoaktivite içerdiği; geri kalan %3’lük bölümün ise 

yüksek radyoaktif madde içermekte olup birkaç yüzyıl boyunca etkinliğini sürdürdüğünü; 

ayrıca nükleer reaksiyondan sonra oluşan atık madde içerisinde pek çok kıymetli maddeler 

olduğundan tekrar nükleer reaktörlerde yakılabilecek değeri olduğunu; bu nedenle, 

uygulamada bu atıkların değerinden dolayı gömülmediğini ve nükleer santrallerde kaza 

riskinin 100 milyonda 1 ihtimalde olduğunu ifade etmiştir. 

TAEK sunumunda ayrıca konunun arazi kullanımı açısından değerlendirildiğinde 

nükleer ve termik santrallerin tüm enerji üretim teknolojileri içerisinde en düşük alana ihtiyaç 

duyan teknoloji olduğunu; nükleer ve termik santraller için ihtiyaç duyulan 1 birim araziye 

karşılık fotovoltaik için 12-25 kat, rüzgâr için 40-50 kat, biyokütle için ise 1.500-4.000 kat 

arası daha fazla arazi gerektiğini belirtmiştir. 

TAEK, sunumunda 5710 sayılı Kanun’la devletin nükleer enerji santrali yapıp 

işletebileceğini, Nükleer Kanun’un en mühim tarafının buna imkân sağlaması olduğunu 

belirtmiştir. Ayrıca, en verimli elektrik üretiminin nükleer üretimden sağlanabildiğini ifade 

ederek, nükleer santrallerin bir hidronun 2 misli enerji üretebildiğini, bir kömürün yüzde 30–

40 daha fazlasını üretebilleceğini, nükleer santrallerin devamlı çalıştığını ve verimlerinin 

yüzde 100’ü aştığını, yani 8.760 saat çalışabileceğini, ancak iyi şartlarda bir kömür santralinin 

6.000 saatten daha fazla çalışmadığını, bir gaz santralinin 6.500 saat çalıştığını, bir hidro 

santralinin, 4.000–4.500 saat çalıştığını, rüzgârın ise yüzde 20–27 kapasite faktörü ile 

çalıştığını bildirmiştir. Ayrıca, rüzgâr için yatırım maliyetinin 1.500 $/MW olduğunu, nükleer 

in de 1.500 $/MW olduğunu, ancak rüzgâr santrallerinin nükleer santrallerin neredeyse yüzde 
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20’sini ürettiğini, yani alınan üretilen enerji hesaba katıldığında, rüzgârın nükleerden 5 kat 

daha pahalı olduğunu ifade etmiştir.   

Konu hakkındaki bir kısım görüşlere göre, yatırımın pahalı oluşu, teknoloji olarak dışa 

bağımlı olunması, atık sorunu ve güvenlik (nükleer kazalar) konuları nedeniyle, bu sorunları 

ortadan kaldıran, ekonomik rekabet gücü yüksek olan ve kamuoyunun onayını alabilecek yeni 

nesil nükleer reaktörler devreye girene kadar nükleer enerji seçeneği ertelenmelidir. Bununla 

birlikte,  konunun uzmanı olan ve ülkemizde yetkili kılınmış milli kuruluşumuz olan TAEK’in 

ve ülkemizin saygın kuruluşlarından ODTÜ öğretim üyelerinin de ifade ettiği gibi nükleer 

enerji kaza güvenliği ve çevresel faktörler açısından sağlıklı işletildiği takdirde oldukça 

güvenlidir. Yine TAEK sunumunda önümüzdeki iki yüz yıl için ülkemizde bir nükleer yakıt 

atığı tehlikesi ve tehdidi görmediğini ifade etmiştir.  

AR-GE ve Teknoloji 
Dünyada ve Türkiye’de, iklim değişikliği kaygılarının artması, enerji kaynaklarının 

giderek azalmaya yüz tutması ve enerji hammadde fiyatlarının artmasının oluşturduğu baskı 

ve itme gücü neticesinde enerji teknolojileri alanında hissedilebilir bir değişim ve gelişim 

süreci yaşanmaktadır. Türkiye, enerji üretiminde hem enerji kaynağı olarak ve hem de 

kullanılan enerji teknolojileri açısından büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Ülkenin sürdürülebilir 

kalkınması ve enerji güvenliği açısından ulusal enerji kaynaklarının temiz ve verimli bir 

şekilde kullanımı, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, enerji üretiminde çevre dostu temiz 

teknolojilerin Türkiye’de de geliştirilmesi, iklim değişikliğini de kapsayan çevresel kaygıların 

azaltılması, yaklaşık sıfır emisyon ile enerji üretimi ve taşıma amaçlı düşük maliyetli hidrojen 

ve sıvı yakıt üretimine  önem verilmesi, yüksek verimlilikte ayrıklaştırılmış ve merkezi 

santraller için uygulanabilir teknoloji demonstrasyonu, enerji teknolojilerindeki (yenilenebilir 

enerji, temiz yakma ve gazlaştırma, hidrojen, yakıt pili, merkezi ve ayrıklaştırılmış güç 

santralleri vb.) bu değişimin ülkemiz açısından büyük bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda enerji sektöründe temiz üretime imkan verecek ve destek olacak nitelikte Ar-Ge 

çalışmalarına büyük ihtiyaç duyulmakta olup teknolojik değişime ayak uydurulabildiği 

takdirde, ülkemiz için büyük bir katma değer sağlanacaktır (A. Ersöz, TÜBİTAK MAM). 

Ülkemizde çok önemli taşkömürü ve linyit rezervleri bulunmakta olup bu kaynakların 

çevreye zarar vermeyecek şekilde milli ekonomiye kazandırılması büyük önem arz 

etmektedir. Zaten mevcut teknolojik gelişmeler bu kaynakların temiz kullanımına imkan 

verecek düzeyde olmakla beraber maliyetlerin yüksek olması en önemli esas sorundur.  
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Temiz kullanım çerçevesinde kömür gazlaştırma teknolojileri çevre ve uygulama alanı 

itibarıyla büyük bir avantaja sahiptir. Gazlaştırma teknolojileri hem merkezi ve hem de 

ayrıklaştırılmış güç üretimi alanında kullanılabilmektedir. CO2 tutma açısından merkezi 

elektrik santralleri, yenilenebilir enerji ve diğer yerel kaynakların maksimum düzeyde 

kullanımı açısından ise ayrıklaştırılmış santraller gelecekte büyük önem kazanacaktır. 

11 Mart 2005 tarihinde TÜBİTAK tarafından başlatılan “Kamu Kurumları Araştırma 

Destek Programı”  kapsamında ETKB-Üniversite işbirliği ile enerji sektöründe yürütülen 

iklim değişikliği ile mücadele anlamında değerlendirilebilecek projeler vardır.  

2030 yılına kadar yapılan dünya Enerji Arz Projeksiyonlarında başta enerji arz 

güvenliğine olumlu etkisi nedeniyle kömürün uzun vadede önemini koruyacağı 

görülmektedir. Diğer taraftan kömür en fazla emisyon üreten yakıt türü olması çevresel 

kaygıların da temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda emisyonların azaltılması için Karbon 

Yakalama ve Depolama (KYD) geleceğe yönelik ümit veren bir metod olarak görülmekte ve 

‘0’ emisyonlu teknolojilere geçişte önemli bir alternatif olarak yer almaktadır [Enerji11]. 

Bu çerçevede ETKB tarafından TÜBİTAK Kamu/Ar-Ge desteği ile sürdürülen Termik 

Santraller ve Sanayi Tesislerinden Gelen CO2 Emisyonu Envanterinin Çıkartılması ve 

CO2’nin Yeraltı Jeolojik Ortamlarda Depolanma Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi (411.000 

YTL) ile Türkiye’de bu alandaki gelişmelere ışık tutacak bir çalışma yapılmaktadır. 

İklim değişikliği ile mücadele anlamında Türkiye’nin yapmakta olduğu AR-GE 

projelerine örnek olarak Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımları Dolaşımlı Akışkan 

Yatakta Yakma Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Sanayii Boyutunda Uygulanması Projesi 

(1.000.000 YTL), Toprak Kaynaklı Isı Pompası Kullanan Bina Isıtma-Soğutma Amaçlı 

Kompozit Duvar Panelinin Araştırma, Geliştirme ve Prototip Uygulama Projesi (885.000 

YTL), Türkiyedeki Enerji Barajlarında Sedimentasyon Problemlerinin Hidroelektrik Enerji 

Planlamasına Etkileri Projesi (269.640 YTL) ve Türkiye Su Veritabanı Projesi (4.000.000 

YTL) gösterilebilir. 

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi için kullanılan elektromekanik 

teçhizatlarının pahalı ve verimliliklerinin düşük olması yaygın kullanımını 

sınırlandırmaktadır. Bu teknolojilerin yaygınlaşması için öncelikle verimliliklerini artırma 

yönünde dünyada daha fazla Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç vardır. Yenilenebilir Enerji Kanunu 

bu yönde önemli bir hukuki altyapı oluşturarak araştırmacıların önünü açmıştır. Enerji 
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politikalarını destekleyen bu politik kararlık TÜBİTAK’ın Ar-Ge finans kaynaklarıyla da 

desteklemiştir. Ancak gelinen noktada Ar-Ge alanında çalışmalara yeterince ilgi 

gösterilmediği izlenmektedir. Orta ve uzun vadede Yenilenebilir Enerji Kanunu uzun vadede 

en fazla katkı sağlayacak maddesi yenilenebilir enerji kaynakları açısından; “Enerji üretim 

tesis yatırımları, tesislerde kullanılacak elektromekanik sistemlerin yurt içinde imalat olarak 

temini, güneş pilleri ve odaklayıcılı üniteler kullanan elektrik üretim sistemleri kapsamındaki 

yapılacak Ar-Ge ve imalat yatırımları, biyokütle kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi veya 

yakıt üretimine yönelik Ar-Ge tesis yatırımları Bakanlar Kurulu kararı ile teşviklerden 

yararlandırılabilir.” hükmü yer almaktadır.  

3.9.2.1.8 İklim Değişikliği Müzakerelerinde Enerji Başlığı ve Türkiye 
Türkiye’nin 2012 sonrası anlaşmada doğru şekilde konumlandırılması, müzakereler 

açısından önem arz etmektedir. 2012 sonrası müzakereler süresince, ülkemizin 26/TK.7 kararı 

ile tüm Taraflarca tanınmış olan özel şartları göz önüne alınmalıdır. Türkiye’yi diğer EK-I 

ülkelerinden ayıran şartların başında, tarihi emisyonlara olan düşük katkısı, ekonomik 

gelişmişlik düzeyinin daha düşük olması, BM İnsani Kalkınma İndeksinde (HDI) arka 

sıralardaki yeri, düşük enerji ve elektrik tüketim değerleri, düşük kişi başı emisyon değerleri, 

nüfus artış hızı, kalkınma öncelikleri, büyüme potansiyeli gibi ülkemizin henüz gelişmekte 

olan bir ülke olduğu sonucuna ulaşmaya yol açan göstergeler gelmektedir. Söz konusu 

göstergelerin, 2012 sonrası sistemde adil şekilde yer alması, ülkemizin sürece katkısını 

hızlandıracaktır. 

Diğer yandan, son IPCC raporunun gösterdiği gibi, ülkemiz doğu Akdeniz havzasında 

bulunmasından dolayı, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelerden birisidir. 2012 

sonrasında Adaptasyon Fonu’nun ülkemiz gibi etkiye açık, ekonomisi maliyetleri 

karşılayamayacak düzeyde olan ve enerji üretimi büyük oranda su kaynaklarına bağlı olan 

ülkelerin faydalanmasına uygun şekilde oluşturulması büyük önem arz etmektedir.   

Ülkemizde artan nüfus artışı ve beklenen ekonomik büyüme kaynaklı talep artışından 

dolayı 2020 yılından önce elektrik üretimi kurulu gücünü 2 katına çıkartmamız gerekecektir. 

Uzun vadede düşük karbon ekonomisine geçiş için önlemlerin bugünden alınması gerektiği 

aşikardır. 2012 sonrası dönemde, yeni ve verimli teknolojilerin kullanılmasını özendirici ve 

destekleyici yapının oluşturulması uzun vadede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma 

yolunda ülkemize önemli destek sağlayacaktır. Bu kapsamda, EK-I dışı ülkelerin 
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oluşturulmasını talep ettikleri, teknoloji transferine yönelik fondan ülkemizin faydalanması 

vazgeçilmez kriterlerimizden biri olacaktır. 

Ülkemizde, 1990 ila 2004 yılları arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı iki 

kat artmıştır. Toplam elektrik üretiminde de 3 kat artış olmasına rağmen, GSYİH başına sera 

gazı emisyonu, diğer bir deyişle elektrik üretiminde enerji yoğunluğu, aynı süreç zarfında  %7 

oranında artmıştır. Yine elektrik üretiminde, karbon yoğunluğu ise %11 oranında düşmüştür. 

Ülkemiz kişi başı enerji ve elektrik tüketimi, tüm EK–1 ülkeleri ve birçok EK-I dışı 

ülkeden daha düşüktür. Ülkemiz, son yıllarda önemli ekonomik büyüme kaydetmiş olup, 

önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesi beklenmektedir.  

Ekonomik gelişmişlik bakımından diğer OECD ülkelerinden oldukça geride olan 

ülkemizin enerji talebi, ekonomide beklenen büyüme ve 2020 yılına kadar nüfusta görülecek 

%20’lik artışla daha da artacaktır. Beklenen talep artışı, ülkemiz için önemli miktarda yatırım 

gücü gerektirmektedir. 

Türkiye’nin önemli bir arz güvenliği ve dışa bağımlılık sorunu mevcuttur. Enerji 

politikalarımız, %72 seviyelerine ulaşmış olan dışa bağımlılığımızı azaltabilmek amacıyla, 

tüm dünya ülkeleri gibi, yerel kaynaklarımızın kullanımı ve verimlilik artışı çerçevesinde 

oluşturulmaktadır. Söz konusu enerji ihtiyacının karşılanmasında tercih edilebilecek kaynak 

ve teknolojiler dikkate alındığında özellikle elektrik üretimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının 

önemli miktarda artması beklenmektedir. Projeksiyonlara göre, Türkiye’nin 2004 yılında 226 

Mt olan yakıt tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonları, 2020 yılında 615 Mt değerine 

ulaşacaktır.  
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         Kaynak: OECD, 2007 
Şekil E - 31  Elektrik Tüketimi Artışı,   

Ülkemiz elektrik talebi artışı bakımından Çin ve G.Kore’den sonra 3. sırada 

gelmektedir (Şekil E-31). Enerji yoğunluğu değerlerimizi satın alma gücü paritesine gore 

değerlendirdiğimizde ise ülkemizin İngiltere ve Arjantin arasında bulunduğu gözlenmektedir 

(Şekil E-32). 

 

          Kaynak: DOE, 2008 

Şekil E - 32 Enerji Yoğunluğu (satın alma gücü paritesine göre) 
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Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir ve kişi başı enerji tüketimi oldukça düşük bir 

seviyededir. Enerjinin halkımıza makul fiyatlarla ve yeteri miktarda ulaştırılması, refah 

seviyesinin OECD ülkelerine yaklaşmasında önemli rol oynayacaktır. Ortalama hane halkının 

enerji amaçlı harcamasının büyük bir bölümü ısınma amaçlı kullanımdır. Türkiye, coğrafi 

konumu dolayısıyla, Ekim ayından Nisan ayına kadar ısıtma ihtiyacının çok olduğu, bunun 

dışındaki zamanda ise, özellikle orta ve güney bölgelerde soğutma ihtiyacının yüksek olduğu 

bir ülkedir. Bu durum enerji tüketiminde bugün olduğu gibi, iklim değişikliğinin gözlenen 

etkilerinin artmasıyla birlikte, gelecekte de önemli bir parametre oluşturmaktadır.  

Ülkemizde çok sayıda kaçak bina olması, kaçak binaların yalıtım açısından kötü 

durumda olmaları, binaların yapıldıkları bölgenin coğrafi özellikleri dikkate alınmaksızın inşa 

edilmeleri, yeterli ve doğru yalıtım malzemelerinin kullanılmaması binalarda önemli miktarda 

ısı ve enerji kaybına yol açmaktadır. Örneğin, nasıl ki bazı belediyeler yeni yapılan binalara 

kat sınırı getirmekte ve sıkı bir şekilde bunu denetlemektedir (ör: Uşak Belediyesinin getirmiş 

olduğu yeni yapılarda 4 kat sınırı ve denetimler), aynı şekilde gerek mevcut binaların gerekse 

yeni yapıların enerji verimliliği açısından sıkı bir şekilde denetlenmesi ve bu denetlemenin 

özellikle yerel yönetimler eliyle yapılması çok faydalı olacaktır.  

Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın ısınma amaçlı enerji ihtiyaçlarını geleneksel 

enerji kaynaklarıyla karşılamaktadır. Halkın bu kesimine modern enerji teknolojileri ve 

kaynaklarının ulaştırılması geciktiği sürece buradan kaynaklanan emisyon miktarı toplam 

emisyonlar içerisinde önemli bir paya sahip olacaktır.  

Enerji talebinin karşılanabilmesi için gerekli yatırımların büyüklüğü ve bu amaç 

doğrultusunda kullanılabilecek ülke kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle tüm enerji 

sektörlerinde liberalleşmeye gidilmiştir. Özellikle elektrik, doğal gaz ve petrol sektörleri 

serbest piyasa yapısına dönüştürülmekte olup, orta ve uzun vadede bu sektörlerde yatırımların 

özel şirketlerce gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

Ülkemiz enerji kaynakları açısından fakir bir ülkedir. Ülkemizde var olan en önemli 

yerli enerji kaynakları hidrolik, linyit ve taşkömürüdür. Hidrolik kaynaklar elektrik üretimde 

rol oynamaktadır. Doğu Akdeniz havzasında bulunan ülkemizde, iklim değişikliğinin su 

kaynakları üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle, hidrolik elektrik üretimimizde düşüş 

gözlenmekte ve gelecekte de beklenmektedir. Özellikle, kuraklık, olağan dışı doğa olayları ve 

iklim sistemindeki düzensizlikler enerji altyapısında da yüksek maliyetli sorunlar 
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yaratabilecektir. Enerji sektörünün iklim değişikliğine adaptasyonu ülkemiz için önem arz 

etmekte olup, maliyetler konusunda henüz yeterli çalışma yapılamamıştır. 

Ülkemiz linyit ve taşkömürü rezervleri açısından oldukça iyi düzeydedir. Linyit ve 

taşkömürü kaynaklarından mümkün olan en üst seviyede faydalanılması gerek enerjide dışa 

bağımlılığın azaltılması gerekse arz güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir.  

Tablo E - 12 Türkiye’de Elektrik Üretimine İlişkin Bazı Veriler 
 

Gösterge 1990 2004 Değişim Oranı (%) 

Toplam Elektrik Üretimi (Milyar kWh) 57,54 150,7 162 

Yenilebilir Enerji Kaynakları (Milyar kWh) 23,23 46,23 99 

Sera Gazı Emisyonu / GSYİH  

(ton eşdeğer-CO2/1000YTL) 2,035 2,170 7 

kg CO2 eşdeğeri / kWh 0,529 0,469 - 11 

Uluslararası piyasada rekabet eden sanayiciler tarafından eski teknolojilerin kullanımı 

ise verimsiz üretime yol açmaktadır. Ayrıca özellikle sanayi sektöründe enerji verimliliğine 

yönelik çalışmaların yetersiz olması görülen bu sektörde görülen yüksek enerji yoğunluğu 

değerinin önemli bir nedenidir. 

Ülkemizin gerek iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmalarını sürdürmesi, gerekse 

etkilerini azaltıcı önlemleri alması, ekonomimize önemli miktarda yük getirmektedir. 

Gelişmesini henüz tamamlayamamış ve iklim değişikliğinden tarihsel açıdan bakıldığında en az 

sorumlu ülkelerden birisi olan ülkemiz için, söz konusu maliyetlerin kısıtlı bütçemizden 

karşılanmasının zor olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz her ne kadar Ek–1 listesinde 

yer alsa da, sera gazı emisyon azaltma yükümlülüğü almış olan diğer Ek–1 ülkeleri gibi her 

hangi bir sayısal azaltım taahhüt altına girmesi pratikte mümkün görülmemektedir, ancak 

ülkemiz enerji verimliliği ve yoğunluğu değerlerine yönelik çalışmalarını artırmak suretiyle 

referans senaryoya gore önemli kazanımlar elde edebilecektir. 

3.9.2.1.9 Uyum İhtiyaçları 
İklim değişikliğinin önlenemez etkilerine adaptasyon kapasitesi, hem coğrafyaya, hem 

ekonomik gelişmişliğe hem de topluma göre farklılıklar göstermektedir. IPCC 4. Değerlendirme 

Raporuna göre 2050 yılından önce, Akdeniz havzasında yeralan ülkelerde yılda 3 hafta daha az 

ısıtma ihtiyacı olacak, ancak soğutma ihtiyacı gereken zaman 2–5 hafta arasında artacaktır. 

2030’dan önce Güneydoğu Akdeniz bölgesinde ısıtma ihtiyacı %8 azalacak, soğutma ihtiyacı 
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ise %28 artacaktır (örneğin Madrid için soğutma ihtiyacında %114 artış görüleceği tahmin 

edilmektedir). Diğer yandan, Akdeniz bölgesi ülkelerinde hidroelektrik üretiminde %50’ye 

varan azalma beklenmektedir. Termik elektrik üretimine, soğutma suyu ihtiyacının 

karşılanamaması nedeniyle ara verilebileceği ifade edilen raporda, elektrik iletim ve doğalgaz 

boru hatlarında verimlilik düşecektir. Sel, taşkın veya aşırı yağış gibi olağandışı olaylar 

nedeniyle de enerji altyapısı etkilenebilecektir. 

Türkiye’de gözlemlenen etkiler incelendiğine, 2007 hidroelektrik üretiminin, azalan 

akım nedeniyle düşüş gösterdiği gözlenmektedir.  2006 yılı elektrik üretiminde hidrolik payı 

%25 iken, 2007 yılı Kasım sonu itibarıyla %18 seviyesine düşmüştür. Bunun sonucunda, talebi 

karşılamak üzere termik santralların kullanımı artırılmıştır.  

Termik üretim tesislerinde, ortam ısısının artması önemli miktarda verim kaybına neden 

olmaktadır. Bu durum aynı zamanda, soğutma suyu ihtiyacını da artırmaktadır.  

2007 yazında artan klima-soğutma ihtiyacı ve verimsiz klimaların elektrik iletim ve 

dağıtım sistemlerinde yarattığı sorunlar nedeniyle, ülkeyi elektrik krizine yaklaştırmıştır. 

Ülkemizde, elektrik talebi geçen yıl yaz döneminde, bir önceki yıla göre %9.1 artış göstermiştir. 

Olağandışı olayların (sel, taşkın vb.) barajlarda yaratacağı ek güvenlik sorunların sosyo-

ekonomik maliyetinin yüksek olacağı öngörülmektedir. Diğer yandan, pik saat ve mevsimlerde, 

pik talep saat ve mevsimleri değişecektir. Örneğin, bugün için kış talebi pik alınırken, bu 

süreçte yaz dönemi pik zamanı olarak alınabilecektir. 

Yaz dönemi hidroelektrik üretimin en az olduğu zaman olarak değerlendirildiğinde, 

güvenilir enerji üretim kaynaklarının kullanımının artırılması gerekecektir. Enerji İşleri Genel 

Müdürlüğü(EİGM) Komisyonumuza yaptığı sunumda, 2007 yılı yazında elektrik tüketiminin 

beklenen puantın çok üzerine çıktığını, bunun sebebinin sanayi veya diğer kullanımdan değil, 

özellikle klima yükü kaynaklı olduğunu belirtmiş, ayrıca klimaların elektrik sektörüne sadece 

tüketim artışında etkisi olmadığını diğer yandan eğer kaliteleri uygun değilse, reaktif enerji 

üretmeleri nedeniyle, sistemi bozucu etkileri nedeniyle kötü, olumsuz etkileri olduğunu 

bildirmiştir. 

 Su kaynaklarına olan baskı nedeniyle, mevcut rezervuarlı barajların stratejik önemi 

artacaktır. Ülkemizde son dönemde karın çabuk erimesi ve buzulların neredeyse tamamen yok 

olmuş olması, yağan yağmurların hızla denize akması ile birleştiğinde önümüzdeki dönemde ek 
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rezervuar alanlarına olan ihtiyaç artıracaktır. Nitekim EİGM, Komisyonumuza yaptığı sunumda 

bu hususa değinerek, mevcut barajlarımızın, belirli potansiyellere göre yapılmış, belirli kar 

yüküne ve belirli su yüküne göre dizayn edilmiş olduğunu, ancak, buzulların erimesi, kar 

seviyesinin yükseklere çıkması, hidroelektrik santrallerin belki önlerinde veya havzalarında ek 

küçük rezervuarlı santraller yapılmasını gerekli kılacağını belirterek, asıl santrallerimizin daha 

verimli çalıştırılabilmesi için bu da bir yatırım ihyiyacı doğuracağını ifade etmiştir.  

Diğer yandan, enerji dağıtım ve iletim planlaması belirli bir talep ortalamasına göre 

yapılmaktadır, ani yüklemeler eski olan sistemlerde yetersizliğe neden olacaktır.  

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine adaptasyon planlarımıza ve yatırım 

programlarımıza, yeni ve zorunlu bir yatırım kalemi olarak yansıyacaktır. 

3.9.2.2 Ulaştırma 

3.9.2.2.1 Sera Gazı Oluşumunda Dünya Ulaştırma Sektörünün Payı 
Ulaştırma sektöründen havaya salınan sera gazlarının azaltılması konusunda tüm 

dünyada ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Ancak önemli bir azaltım kaydedilememiştir. 

Nitekim 1990 ile 2005 yılları arasında toplam dünya emisyonunun içerisinde ulaştırmanın 

payı %22’den %24’e yükselmiştir [Ulaştırma1]. Bu emisyonun önemli bir bölümü, özel ve 

ticari amaçlı karayolu ulaşımından kaynaklanmaktadır. 

Diğer sektörlerden salınan sera gazı emisyonlarının artışı ile ulaştırma sektöründen 

salınan sera gazı emisyonlarının 1990 yılı ile 2003 yılları arasındaki artışlarının 

karşılaştırılması sonucunda (Şekil U-1), 1990-2003 yılları arasında CO2 emisyonlarında en 

fazla artışın enerji sektöründe olduğu görülmektedir. Bu grafikte; karayolu, havayolu, 

denizyolu gibi ulaşım modlarından salınan sera gazı emisyon salınım oranlarının da ciddi 

oranda arttığı açıkça görülmektedir.  
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         Kaynak: UEA, 2005 
Şekil U- 1 Dünyada Sektörlere Göre CO2 Emisyonlarının Artış Eğilimi  
 

2005 yılında, Dünyada ulaştırmadan kaynaklı sera gazı emisyonlarının ulaşım modu 

bazında ve diğer sektörler arasındaki dağılımına bakıldığında (Şekil U-2); Dünyada CO2 

emisyonlarının sektörlere göre dağılımında en fazla payın % 45 ile enerji sektörüne ait olduğu 

görülmektedir. Ulaştırma sektörünün toplamdaki payı ise karayolu-havayolu-denizyolu-diğer 

ulaşım modları olarak % 24’tür.  

 

Karayolu
18%

Denizyolu
2%

Diğer Ulaşım
1%

San.- İnş.
18%

Yerleşim
8%

Diğer 
5%

Enerji
45%

Havayolu
3%

Karayolu
Havayolu
Denizyolu
Diğer Ulaşım
Enerji
San.- İnş.
Yerleşim
Diğer 

 
         Kaynak: UEA, 2005 

Şekil U- 2 2005 Yılı Verilerine Göre Dünya CO2 Emisyonlarının Sektörel Dağılımı  
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Şekil U-3’de ise; 2004 yılı için bazı ülkelerin toplam emisyon verilerinin içerisinde 

ulaştırma sektörünün payı verilmektedir. Buna göre CO2 emisyonlarında İsveç’teki ulaştırma 

faaliyetlerinin etkisinin, tüm sektörler içerisinde yaklaşık %42 oranla  en yüksek paya sahip 

olduğu görülmektedir. 14 ülke içerisinde Türkiye, ulaşımdan kaynaklı CO2 emisyonlarında ise 

%17 ile en düşük emisyon oranına sahiptir. Bunun nedeni, taşıt sayısının diğer ülkelere göre 

ülkemizde az olması ve taşıt kullanım ömrünün diğer ülkelere göre daha uzun olmasıdır. 
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 Şekil U- 3 Ülkelere Göre CO2 Emisyonlarında Ulaştırma Sektörü Payı (2004) 
Dünya motorlu araç sayısındaki artış oranı değerlendirildiğinde, her yıl 24 milyon 

civarında motorlu taşıtın trafiğe çıktığı görülmektedir. 2010 ile 2030 yılları arasında ise bu 

sayının iki katına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Aşağıdaki tabloda (Tablo U-1) 2002 ile 2030 

yılları arasındaki projeksiyonlar verilmektedir. 

Tablo U 1 Dünyada Motorlu Araç Sayıları  (TBMM-Sunumlar) 
 

Yıl Dünyada 

(milyon) 

2002 751  

2010 939 

2020 1 255 

2030 1 660 
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Kişi başına gelir ile araç sayısı; ulaştırma sektöründen kaynaklı emisyonları etkileyen 

en önemli iki faktördür [Ulaştırma2]. Bu açıdan bakıldığında, örneğin Amerika’da 1000 

kişiye düşen taşıtı sayısı 2005 yılında 790 civarında iken (Şekil U-4), Almanya’da 525 

civarındadır. Dünya ortalaması ise 144 olarak hesaplanmıştır. Aşağıdaki şekilde (Şekil U-4) 

28 dünya ülkesinde 1995 ve 2005 yılları içerisinde 1000 kişi başına düşen taşıt sayısının artışı 

grafiksel olarak verilmektedir. Buna göre; 28 ülke içerisinde 1000 kişiye düşen araç sayısı en  

fazla olan ülke ABD’dir. AB’de 1000 kişi başına 460 araç düşmektedir. Türkiye’de ise 1000 

kişi başına düşen araç sayısı yaklaşık 143’tür. 

         Kaynak: Eurostat, 2007 
Şekil U- 4 1995 ve 2005 Yılları İçin Değişik Ülkelerdeki Bin Kişi Başına Düşen Taşıt 
Sayıları  

Uluslararası Enerji Ajansının (UEA) 2004-2030 yılları için yapmış olduğu uzun vadeli 

projeksiyon çalışmalarına göre; ulaştırma sektöründen kaynaklanan CO2 emisyonlarındaki 

artış devam edecektir (Şekil U-5).  Ancak gelecekte; ulaştırma sektöründen kaynaklanan 

emisyon oranlarının artışında denizyolu ve havayolu ulaştırma modlarının da önemli bir yere 

sahip olacağı düşünülmektedir [Ulaştırma3]. 
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       Kaynak: UEA, 2005 

Şekil U- 5 Dünyada Sektörlere Göre CO2 Emisyonlarının Artış Eğilimi Tahminleri  

3.9.2.2.2  Avrupa Birliği Ülkelerinden Ulaştırma Kaynaklı Sera Gazı Emisyonu Salınımı 
AB’ye üye ülkelerde; 1990-2005 yılları arasında en fazla sera gazı emisyonu artışı 

ulaştırma sektöründen kaynaklanmıştır. Örneğin, AB-15 ülkelerinde ulaşımdan kaynaklı sera 

gazı emisyonu bu dönemde %26 oranında artmıştır. Bu süre içerisinde yolcu taşımacılığında 

%28, karayolu ile yük taşımacılığında % 62 oranında emisyon artışı kaydedilmiştir [Ulaştırma 

4].  

1990 ve 2005 yılı ulaşım modlarına göre CO2 emisyonunun oransal dağılımı Şekil U-

6’da verilmektedir. Buna göre; karayolu emisyonu oranı 1990 yılında % 94 iken 2005 yılında 

% 95 oranına çıkmıştır. Demiryolu ve denizyolu ulaşımından kaynaklı CO2 emisyonunda 

azalma, buna karşın havayolu emisyon oranında artış meydana gelmiştir.  

AB-15'de Ulaştırma Sektörü-CO2 Emisyonları Dağılımı 
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AB-15'de Ulaştırma Sektörü-CO2 
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        Kaynak: EEA Report No:1-2008  
Şekil U- 6 AB-15 Ülkelerinde Ulaştırma Sektöründen Kaynaklanan CO2 Emisyonları   
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AB’ye üye 25 ülkede tüm sektörlerden salınan sera gazı emisyonları, 1990 ile 2005 

yılları arasında % 7,9 oranında azalmıştır. 1990 yılından itibaren AB Ülkelerinde ilk kez 

2004-2005 yılları arasında ulaşımdan kaynaklanan CO2 emisyonları %0.8 oranında  

azaltılabilmiştir. Bu durum özellikle Almanya’daki dizel yakıtlı araçların kullanımındaki 

artıştan ve eko-vergi uygulamasından kaynaklanmaktadır [Ulaştırma5]. 2005 yılına ait AB 

ülkelerinin sektörel emisyon dağılım oranları ise Şekil U-7’de verilmektedir. 

AB'de Sektörler Bazında Toplam Sera gazı Emisyonları-2005
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          Kaynak: EEA, 2007 

Şekil U- 7  AB’nde Sektörler Bazında Sera Gazı Dağılımı 
AB’ye üye 25 ülkede; mevcut uygulamalar ve alınan önlemlerle 2010’a kadar da 2005 

yılı emisyonları seviyesinde  kalınacağı öngörülmektedir. Ancak, şu anda planlanan sera gazı 

azaltıcı ek önlemler zamanında uygulanabilirse, 2010 yılına kadar AB’ye üye ülkelerdeki sera 

gazı emisyonları 1990 yılı seviyesine göre, 2005 yılı seviyesinden %11 oranında daha 

azaltılabilecektir [Ulaştırma5].  

AB’nde Yük ve Yolcu Taşımacılığı ve Bunun CO2 Emisyonlarına Etkisi 
AB ülkelerinde yük taşımacılığının önemli kısmı karayolu ve su yolu ile 

yapılmaktadır. AB-25’te özellikle yük taşımacılığında denizyolunun ve iç su yollarının payı 

neredeyse karayolu taşımacılığı ile aynı seviyede bulunmaktadır.  Aşağıdaki şekilde (Şekil U-

8), 1995 ve 2005 yılları arasında AB-25 ülkelerinde yük taşımacılığında yıllara bağlı değişim 

verilmektedir. Buna göre; denizyolu ile yük taşımacılığının oranının 2005 yılı itibarı ile AB 

ülkelerinde  % 42,4’ü bulduğu görülmektedir.  
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AB-25 Yük Taşımacılığı Dağılımı-1995
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AB-25 Yük Taşımacılığı Dağılımı (2005)
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        Kaynak:Eurostat, 2007 
Şekil U- 8 AB-25’de Yük  Taşımacılığı Dağılımı  

Yolcu taşımacılığında ise karayolunun ağırlık kazandığı görülmekle beraber 

denizyolu, havayolu  ve demiryolu sektörleri de % 15 gibi toplam bir paya sahiptir (Şekil U-

9). Ayrıca; özellikle havayolu ve karayolu ile yolcu taşımacılığı büyümeye devam etmektedir. 

Şekil U-9 Denizyolu ile yolcu taşımacılığının  AB Ülkelerindeki oranı %1  dir. 

AB-25 Yolcu Taşımacılığı Dağılımı (2004)
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      Kaynak: Eurostat, 2007 

Şekil U- 9  AB-25’te  Yolcu Taşımacılığı Dağılımı  
 

Yük yolcu ve taşımacılığı hacminin artması ile birlikte bundan kaynaklanan CO2 

emisyonları da artmaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak; yük taşımacılığından kaynaklanan 

çevresel etkileri azaltmak için yük taşımacılığının karayolundan diğer ulaşım modlarına 

yönlendirilmesi düşünülen önerilerden birisidir [Ulaştırma6]. 

 AB Ülkelerinde Araç Teknolojilerinin Gelişimi ve Bunun CO2 Salınımına Olan Etkisi 

AB ülkelerinde 1995 yılından 2001 yılına gelinceye kadar piyasaya sürülen 

otomobillerin CO2 emisyonlarında % 9,7 lik bir azalma (186 gCO2/km den 168 gCO2/km’ye) 

gerçekleşmiştir. Halen AB ülkelerinde satılan otomobillerden atmosfere ortalama 162 

gCO2/km  emisyon salımı gerçekleşmektedir [Araştırma7]. AB ülkelerinde üretilen taşıtlardan 

km başına salınan g-CO2 oranında yapılan iyileştirmelerin yıllar itibarı ile değişimi Şekil U-

10’te verilmektedir. Buna göre, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya ve Polonya da yeni 
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taşıtlardan kaynaklanan,  km başına g-CO2 miktarı AB ortalamasında veya bunun daha 

altındadır. İsveç, İsviçre, Almanya, İngiltere de ise bu değer AB ortalamasının üzerindedir.  
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       Kaynak: TBMM Prof. Dr.Cem Soruşbay Sunumu 
Şekil U- 10 AB Ülkelerinde Karayolu Taşıtlarının Kilometre Başına g-CO2 Emisyonu 
Salınım Oranları 

Bu çalışmalar sonucunda, binek otolarından kaynaklanan ortalama CO2 emisyonları 

1995-2004 yılları arasında %12 oranında düşürülmüştür. Ancak bu düşüşün emisyonların 

azaltılması üzerinde yeterince etkisi olmamıştır. Bunun nedeni, bu araçların piyasadaki 

sayısının yeteri kadar artmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 

3.9.2.2.3 Türkiyedeki Ulaştırmadan Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları 
İklim değişikliği, enerji sektörü başta olmak üzere tüm sektörler üzerinde önemli 

derecede olumsuz etkiler yaratacak küresel bir çevre problemidir.   VIII. Beş Yıllık Kalkınma 

Planında hedeflendiği üzere Sektörde, iklim değişikliğine neden olan seragazı emisyonlarının 

azaltılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmış, 

ulaştırmaya bağlı seragazı emisyonu envanterleri çıkarılmıştır. Ülkemizin taraf olduğu 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında; tamamlanan İklim 

Değişikliği Birinci Ulusal Bildirim Raporu için 1990-2004 yıllarına ait emisyon hesapları 

yapılmıştır [Ulaştırma8]. Ayrıca, 1990-2005 yıllarını kapsayan 2005 Yılı Ulusal Envanter 

Raporu (2005 NIR) hazırlanarak BM’lere sunulmuştur. 

İklim değişikliği Birinci Ulusal Bildirim Raporu çalışmasında; ulaştırma sektörü için 

yapılan hesaplamalara göre, Türkiye‘deki ulaştırma faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı 
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emisyonlarını daha düşük seviyelere indirmek için uzun vadede daha temiz ve daha etkili olan 

demiryolu, deniz yolu gibi ulaşım modlarına ağırlık verilmesinin gerekli olduğu görülmüştür. 

1990 yılında enerji tüketiminden kaynaklı sera gazlarının % 20’lik bölümü ulaştırma 

sektöründen kaynaklanırken, 2004 yılında bu oran %17 seviyesine düşmüştür (Şekil U-11).  

Ancak ulaştırma sektöründen kaynaklı CO2 miktarları; 1990 yılında 25.955 kt iken 2004 

yılında 40.458 kt’a yükselerek % 55,8’lik bir artış göstermiştir. 

1990-2004 yılları için yapılmış olan hesaplamalar göre hazırlanan sektörel artış grafiği 

Şekil U-11’de verilmektedir. Buna göre; 1990-2004 yıllarında Türkiye’nin toplam CO2 

emisyonu % 75,7’lik bir artış göstermiştir. Ulaştırmadan kaynaklanan emisyon artışı ise 

%55,8’dir.   

 

 

 

 

 

 

 

 
      Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi 

Şekil U- 11 Sektörlere göre yakıtların yanmasından kaynaklanan CO2 emisyonları   
 

Şekil U-12’de yakıtların yanmasından kaynaklanan CO2 emisyonunun ulaşım 

modların göre sektörel dağılımı 1990 ve 2004 yılları için verilmektedir.  

1990 Yılı Seragazı Emisyonlarının Ulaşım Modlarına Göre Dağılımı
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2004 Yılı Seragazı Emisyonlarının Ulaşım Modlarına 
Göre Dağılımı
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        Kaynak: TUİK, 2006 
Şekil U- 12 1990 ve 2004 Yılları İtibariyle Ülkemizde  Ulaştırma Sektöründen 
Kaynaklanan Seragazı Emisyonlarının Ulaşım Modlarına Göre Dağılımı   

Buna göre; ulaştırma sektöründe 2004 yılında karayolu taşımacılığına bağlı CO2 

emisyonlarının, toplam CO2 emisyonları içindeki oranı % 84 olmuştur. Bunu  %12’lik bir 

oranla sivil havacılık, %3 ile denizyolu ve %1 ile demiryolu kaynaklı emisyonlar 

izlemektedir. Karayolu taşımacılığı sektöründe yeni teknoloji ile üretilen motorlar ve 

alternatif yakıt kaynaklarının kullanılması sonucu tüketilen enerjinin daha etkin olması, araç 

başına km’de ortaya çıkan emisyonları düşürmüştür. [Ulaştırma 8]. 

Ulaşımda  Yük ve Yolcu Taşımacılığının Payı 

Türkiye’de yolcu ve yük taşımacılığı büyük oranda karayolu ulaştırma modu 

kullanılarak gerçekleşmektedir. 1990 ve 2004 yılında yolcu taşımacılığının yüzde 96’sı, yük 

taşımacılığının ise yüzde 92’si karayolu ile gerçekleştirilmiştir [Ulaştırma8]. 

  9. Kalkınma Planında (2007-2013); artan ulaşım talebine uygun olarak demiryolu ve 

denizyolu fiziki altyapısının yeterli olmamasının ve kapıdan kapıya taşımacılık için en uygun 

taşımacılık türünün karayolu taşımacılığı olmasının, yük ve yolcu taşımalarının sğırlıklı 

olarak karayolu ağına yüklenmesine yol açtğı ifade edilmektedir. (Şekil U-13). 
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1950 Yılı Yük Taşıma Payları 

Karayolu
17%

Demiryolu
55%

Denizyolu
28%

Havayolu
0%

Karayolu Demiryolu Denizyolu Havayolu

2006 Yılı Yük Taşıma Payları

Karayolu
92%

Denizyolu
3%Demiryolu

5%

Havayolu
0%

Karayolu Demiryolu Denizyolu Havayolu
 

          Kaynak: DLH 

Şekil U-13 Türkiye’de 1950 ve 2006 Yılları İtibarı İle Yük Taşımacılığının Ulaşım  
Modlarına Göre Dağılımı  

1950 yılında Türkiye’de demiryolu ile yük taşımacılığı %55 paya sahip iken bu oran 

2006 yılında % 5 değerine düşmüştür. 2007-2013 döneminde yurtiçi demiryolu yük 

taşımacılığında yıllık ortalama % 12’lik bir artış planlanmaktadır. 

Denizyolu ile yük taşımacılığı 1950  yılında %28 paya sahip iken 2006 yılında bu oran 

%3’e düşmüştür.  

Havayolu ile yük taşımacılığının oranı 2006 yılında % 0,2 olmuştur. 9. Kalkınma 

planının 431. paragrafında; “Trafiğin yoğunlaştığı meydanlarda kapasiteler artırılacak, 

havameydanlarına erişim kolaylıklarını da kapsayan anlayışla hizmet standartları 

yükseltilecek ve hava trafik kontrolü hizmetleri modernize edilecektir”  ifadesi gereğince 

havayolu taşımacığı altyapısını güçlendirilmesi ülkemizde büyük bir önem kazanmıştır. Bu 

sektördeki ilerleme AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında; ülkemiz havacılık sektörünün çok daha 

büyük bir hızla ilerleme kaydettiği görülmektedir.  

1950 yılında Karayolunun yük taşımacılığında payı % 17 lik iken 2006 yılında bu 

değer % 92 olmuştur. Uluslararası karayolu taşımacılık filomuz, 2004 yılı verilerine göre 

yaklaşık 32 000 araç ve 1,4 milyon tonluk taşıma kapasitesiyle yılda yaklaşık 2 milyar dolar 

civarında gelir sağlamakta ve ihracatımızın değer olarak % 40’ını taşımaktadır. Ancak AB 

Ülkelerinde araçlarımıza uygulanan geçiş kotası sınırlamaları sorun olmaya devam etmekte, 

filo kapasitesinin etkin kullanımını engellemektedir. Bu nedenle, karayolu ulaşım araçlarında 

AB normlarına uyum konusunda gerekli önlemler alınmalıdır.  
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Türkiye’de yolcu taşımacılığındaki gelişim; 1990 ve 2004 yılları dikkate alınarak 

açıklanacaktır (Şekil U-14). 1990 yılında %3 olan demiryolunun payı 2004 yılında %2 

olmuştur.  Düşük sera gazı emisyonu kaynaklı  ulaşım modlarından birisi olan  demiryolu 

ulaşımının etkinleştirilmesi CO2 emisyonlarının azaltılması açısından önem taşımaktadır.  
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        Kaynak: TUİK, 2006 

Şekil U-14-  1990 ve 2004 Yılları İtibarı İle Yolcu Taşımacılığının Ulaşım Modlarına 
Göre Dağılımı 

Yolcu taşımacılığında ise 1990 yılında %0,1 olan denizyolunun payı 2004 yılında 0,01 

değerine düşmüştür(Şekil U-14). Limanların yükleme-boşaltma yapılan noktalar olmalarının 

yanı sıra, kombine taşımacılık yapabilen birer lojistik merkezi haline getirilmeleri hedefi 

doğrultusunda tüm ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantıları tamamlanması 

planlanmıştır. Bu konuda şu kadar liman ve kara yolu bağlantı çalışmaları konusunda çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Buna örnek olarak: 

Adapazarı–Bartın Demiryolu Hattı, Kırşehir–Yerköy Demiryolu Hattı, Aydın–Çine 

Demiryolu Hattı, Tokat–Turhal Demiryolu Hattı, Tekirdağ–Yeni Liman Bağlantısı (Barbaros) 

Hattı, Eskişehir–Antalya Demiryolu Hattı ile Konya–Mersin Demiryolu Hattı projeleri 

verilebilir [Ulaştırma9]. 

Yolcu taşımacılığında  1990 yılında % 0,9 olan havayolu taşımacılığının payı 2004 

yılında % 2,1’e yükselmiştir. Trafiğin yoğunlaştığı hava meydanlarında kapasiteler artırılarak, 

hizmet standardı yükseltilerek ve hava trafik kontrolü hizmetleri modernize edilerek havayolu 

taşımacılığında altyapının güçlendirilmesi önemlidir. 

Türkiye’de Motorlu Taşıt Sayısı  
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Ülkemizde 2005 yılı verilerine göre; 6,1 milyon binek otomobil bulunmaktadır. 1000 

kişi başına düşen araç sayısı ise 2005 yılında 143’tür [Ulaştırma10]. Gelişmekte olan 

ülkelerde kişi başına gelir ve araç sayısı ulaştırma kaynaklı emisyonları etkileyen en önemli 

iki faktördür [Ulaştırma11]. 1990-2005 yılları arasındaki karayolu taşıtlarının değişimi Şekil 

U-15’de verilmektedir. 1990 yılında toplam karayolu araç sayısı (otomobil, minibüs, otobüs, 

kamyon toplamı olarak), yaklaşık 3 milyonken bu değer 2004 yılında yaklaşık 9 milyon 

civarına ulaşmıştır. 

 

         Kaynak: TUİK, 2006 

Şekil U-15- 1990-2004 Yılları İtibariyle Karayolu Taşıtlarının Artış Oran Grafiği  

Türkiye’de araç parkı dağılımı ile ilgili detaylı bilgiler yaş bilgilerinin detayı Tablo U-

2  ve Tablo U-3‘de verilmektedir. 

Tablo U-2. 2006 Yılı Verilerine Göre Türkiye’de Otomobillerin Yaş Durumu  
Otomobil yaş sınıfı 2006 yılı Park Toplam içindeki payı 

1-3 1.040.552 16 

4-6 865.637 13 

7-11 1.260.647 20 

12-15 1.092.768 17 

+16 2.181.388 34 

Toplam 6.440.992 100 
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Tablo U-3. 2006 Yılı Verilerine Göre Türkiye’de Ticari Araçların Yaş Durumu  

 

Bu araç parkının önemli bir bölümü yaşlı araçlardan oluşmaktadır. Buna göre, bu araç 

parkının yaklaşık %25’nin yaşı  16 yaş ve üstüdür. Araç bazında dağılımı; 

 Kamyonların                      %51’i (740,000) 

 Otobüslerin                        %43’ü (177,000) 

 Otomobillerin                    %34’ü (2,181,388) 

 Hafif Ticari Araçların        %20’si (453,500) 16 yaş ve üzerindedir.  

 
Türkiye’de Ulaşımda Kullanılan Yakıt Miktarı 

1993-2007 yılları arasında ulaşımda kullanılan yakıt miktarları ve sektörel yakıt kullanım 

oranları Şekil U-16’da verilmektedir. 2000’li yıllardan itibaren temel olarak ekonomik 

gerekçelerle benzinli araçlarda LPG’ye dönüşüm süreci başlamış ve LPG yakıtlı araç 

sayısında önemli bir artış yaşanmıştır [Ulaştırma10]. LPG yakıtlı araçlardan kaynaklanan sera 

gazı salınımı diğer araç türlerine kıyasla çok daha düşüktür. Ancak LPG yakıtlı araçların 

sayısında önemli bir artış trendi beklenmektedir. Bu durum Şekil U-16’da da açıkça 

görülmektedir. 

 Toplam Ticari Araç Hafif Ticari Araçlar Kamyon Otobüs 

Yaş 

Sınıfı 

2006 yılı 

park 

Toplam 

içinde 

payı % 

2006 yılı 

park 

Toplam 

içinde 

payı 

2006 yılı 

park 

Toplam 

içinde 

payı 

2006 yılı 

park 

Toplam 

içinde 

payı 

1-6 1.422.076 45 1.185.591 53 178.452 24 58.013 33 

7-15 845.431 27 619.064 27 182.653 25 43.714 25 

+16 908.494 28 453.492 20 379.410 51 75.592 43 

Toplam 3.176.001 100 2.258.147 100 740.535 100 177.319 100 
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          Kaynak: TUİK 
Şekil U-16. 1993-2007 Yılları Arasında Tüketilen Yakıt Miktarları ve Yakıt Türleri  

Yukarıdaki  grafikten de görüleceği üzere; 1997 yılına kadar karayolu taşımacılığında 

sadece motorin ve benzin kullanılırken, 1998 yılı itibarıyla LPG kullanılmaya da 

başlanılmıştır. Ulaşımda kullanılan toplama yakıtlar içinde LPG’nin payı 1998 yılında sadece 

% 4 iken zamanla bu değer artmış ve 2000 yılında %12’ye ulaşmıştır. Ulaşım sektöründe 

kullanılan motorin ve LPG kullanımı artarken benzin kullanımı düşmüştür.  

Demiryolu sektöründe; 1998 yılına kadar sadece fuel-oil kullanılırken daha sonra 

hatların elektriklendirilmeye başlanılması ile birlikte, motorin tüketimi artmaya başlamıştır. 

Sivil havacılık sektöründe, kullanılan yakıt jet-kerosendir. Ve yıllara göre sektördeki 

salınım yakıt kullanımında açıkça görülmektedir.  

Denizyolunda ise; 1990 ve 1998 arasında çoğunlukla fuel-oil kullanılırken ancak daha 

sonraki yıllarda motorin kullanımı artmıştır.  
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Ülkemizde 1990-2004 yılları arasındaki yıllık enerji tüketimi dağılımına baktığımızda; 

karayolu ulaşımında kullanılan enerjinin diğer ulaşım modlarına göre oldukça yüksektir.  

Havayolu ulaşımından kaynaklanan enerji tüketimi  yaklaşık iki katından fazladır. Ancak 

demiryolu ve denizyolu enerji tüketimi ise yıllar itibarı ile çok az bir artış göstermiştir.  
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         Kaynak: TUİK 

Şekil U-17. Ulaştırma İçin Yıllık Enerji Tüketimi   

Ulaşımdan Kaynaklanan Sera Gazı Emsiyonları 

Şekil U-18’da 1990 ile 2005 yılları arasındaki CO2 emisyon artış eğilimi 

verilmektedir. 2005 yılında salınan CO2 emisyonun %85,17’si karayolu taşımacılığından 

kaynaklanmaktadır. %10’u sivil havacılık sektöründen, %3,15’i denizyolu sektöründen ve 

%1,67’si demiryolu sektöründen kaynaklanmaktadır.1990-2004 yılları arasında CO2’nin  

yıllık artış oranı yaklaşık 0,9 milyon tondur.  

Karayolunda; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yeni motor teknolojilerini teşvik 

etmesiyle 1990-2004 yılları arasında km başına toplam emisyon %8,7 oranında azalmıştır. 
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       Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi 
Şekil U-18 1990-2004 Yılları Arasında Değişik Ulaşım Modlarından Kaynaklanan CO2 
Emisyonlarının Değişimi 

Yukarıdaki grafikte; CO2 salınımında karayolunun etkisi açıkça görülmektedir. 

Havayolu sektöründeki gelişimin emisyon artışına da önemli bir etken olduğu, ancak 

demiryolundan kaynaklı emisyonda önemli bir artışın olmadığı görülmektedir. Denizyolu 

sektörü ise yıllar içerisinde hemen hemen aynı oranda bir emisyon salınımına neden 

olmaktadır. 

Şekil U-19’da ise değişik ulaşım araçlarından kaynaklı CO2 salınım oranları 

verilmektedir. Bu grafiğe göre; yük taşımacılığında kamyon taşımacılığına önem verilmesiyle 

birlikte kamyonlardan kaynaklı salınımın arttığı görülmektedir. 1998 yılından itibaren 

benzinli araçlarda  LPG’ye dönüşüm süreci başlamış ve LPG yakıtlı araç sayısında önemli bir 

artış yaşanmıştır. LPG’li araçların CO2 emisyon oranlarında 2004 yılına kadar %8-10 arasında 

bir artış görülmüştür. 
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       Kaynak: 1. Ulusal İklim Değişikliği Bildirimi 
Şekil U-19 1990-2004 Yılları Arasında değişik Ulaşım Araçlarından Kaynaklı CO2 
Emisyonunun Değişimi 

3.9.2.2.4 Ulaşımdan Kaynaklı Seragazı Emisyonlarının Azaltılması Konusunda 
Uygulanan ve Uygulanılması Düşünülen Faaliyetler 

24.01.2007 tarihinde Avrupa Parlamentosu yapılan bir toplantıda alınan kararlara 

göre; otomotiv sanayinde CO2 emisyonlarının; 

 1995 yılında 186 gCO2/km dan 2003 yılında 164 gCO2/km düzeyine düşürüldüğü, 

 2008 yılı için 140 gCO2/km olan gönüllü hedefe henüz ulaşılamadığı, 

 2015 yılında piyasaya giren otomobillerin CO2 emisyonunun 120 grCO2/km civarında 

olması gerektiği, 

 2020 yılında 95 grCO2/km, 

 2025 yılında 70 grCO2/km,  sınır değerini aşmaması gerektiği karara bağlanmıştır.  

Ülkemizde de, 1991 yılından itibaren CO2, HC ve NOx emisyonlarını azaltmak 

amacıyla AB EURO I Emisyon Yönetmeliği yürürlüğe girmiş ve bu yönetmelik 1994 yılında 

uygulanmaya başlanılmıştır. 1993 yılında Euro II ve Euro III Yönetmelikleri yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye  2007 yılı içinde ancak Euro III seviyesine ulaşmıştır. Ülkemizde 2008’den 

itibaren Euro IV standartlarına uyulmaya başlanılacaktır. Tablo U-4’te 2003 ve 2004 

yıllarındaki EURO III, EURO I ve UC uygulanabilen araç sayıları ve bunların emisyon 

faktörleri verilmektedir [Ulaştırma12]. 
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Türkiye’deki otomobillerin emisyon teknolojilerine göre dağılımına bakıldığında 

(Tablo U- 4); otomobillerden önemli miktarda karbon dioksit salınımı olduğu görülmektedir. 

Bu değerlerin AB ülkelerindeki değerlerin % 60-70 daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye’de özellikle UC kontrollü olarak tanımlanan ve hiçbir emisyon standardına tabi 

olmayan 2,5 milyon adet araç bulunmaktadır. UC kontrollü benzinli araçlardan  km başına en 

az 270 gr CO2/km karbondioksit salınımı söz konusudur. Bu araçların trafikten çekilmesi ile 

emisyonlarda % 20-25 ek bir azatlım daha elde etmek mümkün olabileceği hesaplanmıştır 

[Ulaştırma12].  

 Tablo U-4 Mevcut Otomobillerden Salınan CO2 Emisyonları     
Otomobiller  

(Benzin) 
 

Yıl 
Emisyon 

Teknolojisi 
 

Taşıt Sayısı 
 

Emisyon Faktörü (g/km) 

   CO2 NOx CH4 NMVOC CO N2O 

2004 Euro III 345530 205 0,5 0,02 0,5 2,9 0,05 

 Euro I 379212 205 0,5 0,02 0,5 2,9 0,05 

 
 

15.04 
 

805826 
 

200 
 

2,3 0,07 4,5 
 

19 0,005 
 

 UC 2437662 270 2,2 0,07 5,3 46 0,005 

2003 Euro III 88495 205 0,5 0,02 0,5 2,9 0,05 

 
 

Euro I 379212 205 0,5 0,02 0,5 2,9 0,05 

 
 

15.04 805826 200 2,3 0,07 4,5 19 0,005 

 
 

UC 2549659 270 2,2 0,07 5,3 46 0,005 

Kaliteli yakıtların üretilmeye başlaması ile birlikte üretilen yeni motor sistemlerinin 

kullanılması ile, 2008 yılından itibaren karbon dioksit emisyonunda önemli düşüşler olacaktır. 

2008 yılından itibaren ülkemizde satışa sunulan otomobillerde yeni standartların istenmesi 

halinde sera gazı karbon dioksit salınımında önemli miktarda düşüşler olacaktır. Örneğin, 

İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı bir çalışmaya göre otomobiller 332 

grCO2/ km, otobüsler 1,102 grCO2/km salınım yapmaktadırlar. Bu değerler oldukça yüksektir. 

Yaşlı araçlar hem fazla yakıt tüketmekte hem de egzozdan fazla CO2 salımınına neden 

olmaktadır. 

Trafikten 2003 ile 2004 yılları arasında toplam 320.000 eski aracın çekilmesine 

yönelik vergi indirimi uygulaması sonucunda CO2 emisyonunda %4,87’lik bir azalma 
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sağlanmıştır. Aşağıdaki Şekil U-20’de bu araçların çekilmesinin etkisi gösterilmektedir. Bu 

konuya yönelik, Ulaştırma Bakanlığının çalışmaları sürmektedir. 

 
Şekil U-20  2003 ile 2004 Yılları Arasında Eski Araçların Vergi Teşviki İle Trafikten 
Çekilmesinin CO2 Emisyonuna Olan Etkisi 

Bunlardan birisi de; Eski Araçların Trafikten Çekilmesi İle İlgili Çalışma”dır. 

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce, belli bir sürede ve belli araç 

türleri (kamyon, tanker, çekici, otobüs ve benzeri) için bütçe kaynakları dikkate alınarak, ilk 5 

yıl içinde en düşük yaştan başlamak üzere 50.000 aracın trafikten çekilmesini 

hedeflemektedir. Bu kapsamda yapılan ilk incelemelere göre, çekici, kamyon, tanker ve 

otobüslerden yaklaşık % 28,58’inin (253.000 adet) 1985 model ve daha altı model olduğunu 

göstermektedir. 

Ulaştırma Bakanlığınca Gerçekleştirilen Emisyon Azaltmaya Yönelik Çalışmalar 
Toplu yük taşımacılığında, deniz yoluyla birlikte, en etkin taşıma türü demiryolu 

ulaşımıdır. Denizden yararlanma imkanının bulunmaması durumunda ise neredeyse tek 

seçenek konumundadır. Ülkemizde, 8.697 km’si ana hat olmak üzere, tali hatlarla birlikte 

(organize sanayi bölgeleri iltisak hatları dahil) toplam 10.984 km demiryolu ağına sahip 

bulunmaktadır. Diğer taraftan özel sektörle işbirliği içinde 19 km demiryolu yapılarak bu 

uzunluk 11.003 km olmuştur. Ayrıca 192 km konvansiyonel hattın yapımı devam etmektedir. 

Demiryolu ağının 8.697 km’si ana hattır. Mevcut demiryolu ağının 2.305 km’si elektrikli ve 2 

665 km’si sinyallidir.  



                                             185

Seragazı azaltımı konusunu da içeren ülkemiz demiryolu ağının geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar: 

1. Gebze- Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyo Hatlarının İyileştirilmesi ve Demiryolu Boğaz 

Tüp Geçişi Projesi (MARMARAY) . Dünyadaki en önemli projelerden ve kent için önemli 

olan trafik sorununa köklü bir çözüm getirecektir. Marmaray Projesinin temel hedefi, 

demiryolu boğaz tüp geçişi sayesinde Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir demiryolu 

bağlantısı sağlayarak ulusal ve uluslararası transit demiryolu taşımacılığının 

gerçekleştirilmesidir. Ayrıca,  İstanbul'un kentiçi trafiği için de alternatif bir ulaşım sağlanmış 

olacaktır. Bu amaçla, İstanbul Büyükşehir ile ortak bir çalışma yürütülmüş ve tüm diğer 

ulaşım sistemleriyle entegrasyon sağlanmıştır. Bu proje ile tek yönde saatte 75.000 yolcu 

taşınacak ve 76,3 km’lik bir yüzeysel metro ağı oluşturulacaktır. Projenin 2009’da bitirilmesi 

hedeflenmektedir [Ulaştırma13]. Bu projenin hayata geçmesiyle birlikte yılda NOX, NMHC, 

CO ve CO2 olarak toplam 130.335 ton daha az  emisyonun havaya atılacağı hesaplanmaktadır. 

2. İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi: 5,5 km uzunluğunda olan ve tarihi 

yarımada’daki Kennedy Caddesi ile İstanbul-Ankara Devlet Yolu’nu birleştiren güzergah 

belirlenmiştir. Bu sayede; yakıt tüketiminin düşmesi, yolculuk sürelerinin azalması 

hedeflenmiştir (Şekil U-21). 

 
         Kaynak: DLH 
Şekil U-21 İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi  
 
3. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi:Ankara-İstanbul arasında seyahat süresini üç saate 

indirecektir. Ankara-İstanbul arasında, demiryolunun halen %10 olan yolcu payı % 78’e 

yükselecektir. Böylece Ankara-İstanbul arasında karayolu ulaşımından kaynaklanacak CO2 

emisyonunda önemli oranda azalma sağlanabilecektir. 

4. Esenkent-Eskişehir bölümünün  devamı olan 15 km uzunluğundaki Sincan-Esenkent  ve 30 

km uzunluğundaki Eskişehir-İnönü hat kesimlerinin alt yapı çalışmaları sürdürülmektedir. 

Sincan-Eskişehir kısmının 2008 yılı içinde tamamlanması ile Ankara-Eskişehir arası 65 
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dakikaya, Ankara-İstanbul arası yaklaşık 5 saate inecektir. Ayrıca bu proje kapsamında, 

İnönü-Vezirhan-Köseköy ve Köseköy-Gebze hat kesimlerinin tamamlanması sonucu Ankara-

İstanbul arası 576 Km’den 533 Km’ye inecektir [Ulaştırma9]. 

 5. Ankara-Konya Hızlı Tren Projesi:ile Konya-Ankara  arası 1 saat 15 dakika, Konya-

İstanbul arası 3 saat 30 dakikaya inecektir. Bu projenin de CO2 emisyonu azaltımı için önemi 

büyük olup proje bitiminin ilk yılında 2 milyon civarında ilave yolcu kazanımı 

beklenmektedir.  

6. Ayrıca, Halkalı-Bulgaristan Hızlı Demiryolu Projesi, Ankara-Polatlı-Afyon-Uşak-İzmir 

Hızlı Demiryolu Projesi, Ankara-Sivas Hızlı Demiryolu Projesi, Sivas-Erzincan-Erzurum-

Kars Hızlı Demiryolu Projesi, Tekirdağ-Muratlı Demiryolu Yapımı, Kemalpaşa-Turgutlu 

Demiryolu Yapımı, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Yapımı ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir [Ulaştırma9]. 

7. Günümüzde kentiçi raylı sistemlerin planlanması ve hayata geçirilmesine de hız verilmiştir. 

Şu ana kadar; İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, 

Kayseri, Eskişehir ve Samsun olmak üzere 12 ilimizde raylı sistemlerle ilgili olarak 

projelendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bunlardan İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, 

Eskişehir gibi illerimizde ise inşaat çalışmaları tamamlanmış olup metro hatları işletilmeye 

açılmıştır. Çalışmaları devam etmekte olan hızlı tren projeleri ve sehiriçi ulaşımda raylı 

sistemin yaygınlaştırılması ile demiryolu ulaşımı kapasitesinin gelişmesi ve karayolu 

ulaşımından kaynaklanan CO2 emisyonunun azaltımına katkı sağlanacaktır.  

8. Ülkemizde 2007 yılı sonu itibarıyla, aktif olarak kullanılan sivil trafiğe açık 38 adet 

havaalanı bulunmaktadır. Uzun mesafelerde özellikle 913 m üzerindeki mesafelerde 

havayolunun yük ve yolcu taşınmasında kullanımı Ulaştırma Bakanlığınca teşvik 

edilmektedir. Bu konuya yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 2002 yılında toplam 33,5 

milyon yolcu taşınırken, bu sayı 2006 yılında 61,7 milyon yolcuya yükselmiştir (Şekil U-22). 

2007 yılında ise bu rakam 67,7 milyon yolcuya ulaşmıştır. Biletler üzerinden alınan kamu 

payının düşürülmesi ve özel havayolu şirketlerinin iç hatlarda uçuşa başlaması yolcu sayısını 

artırmıştır. Bu artış aşağıdaki Şekil U-22’de açıkça görülmektedir. 
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        Kaynak: SHGM, DHMİ 

Şekil U-22 2003-2007 Havayolu İle Taşınan Yolcu Sayıları 
Ülke çapında hava ulaşım ağındaki mevcut kapasiteyi artırmak gayesiyle, mevcut 

havaalanlarımızın günün şartlarına göre modernize edilmeleri için çalışılmalar sürdürülmektedir. 

Havayolu altyapısının geliştirilmesi, havayolu ile diğer ulaşım modları arasında dengeli bir 

dağılım sağlanması açısından önemlidir.  

Ülkemizde son yıllarda özel havayollarının da yaygınlaşmasıyla havayolu ulaşımı payı 

toplam emisyonlar içinde hem ulusal hemde uluslar arası ölçekte artmaktadır. Buna paralel 

olarak 1990 yılında hava ulaştırmasından kaynaklanan seragazı salınımları % 3 iken, 2004 de 

% 12 ye yükselmiştir [Ulaştırma7]. 

Havaalanlarında çevre ile ilgili hususlar: 
Türkiye, Hava Seyrüsefer Emniyeti İşbirliğine İlişkin Eurocontrol Uluslar arası 

Sözleşmesini imzalamıştır. Güvenlik, kapasite, etkinlik, çevre ve emniyet gibi stratejik 

öncelikleri bulunan Eurocontrol’un hedefi; tamamen entegre bir hava trafik idaresi sistemi 

sayesinde Avrupa havacılığının daha güvenli, daha emniyetli ve çevreye daha duyarlı hale 

gelmesine katkı sağlamaktır.  

Eurocontrol’ün beş stratejik önceliğinden biri olan çevre konusundaki çalışmalarda 

amaç çevreye asgari etkisi olan istikrarlı bir hava ulaştırmasıdır. Hava trafik idaresi 

uzmanlarınca, etkin yollar tasarlanarak, mevcut hava sahasında daha iyi bir trafik akışı 

dağılımı sağlanması ve kalkış zamanlarının hesaplanmasını iyileştirerek, dolaylı olarak gerek 

yakıt tüketiminin gerekse CO2 salınımlarının azaltılması sağlanmaktadır. Hava Seyrüsefer 
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hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalardan SMART projesi ile, Türk Hava Sahasının tek 

elden kontrolünün ve bu sistemlerin modernizasyonunun sağlanması planlanmaktadır. 

Ayrıca, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) küresel ısınma etkilerinin 

azaltımını sağlamak amacıyla;  havacılığın çevre üzerine etkilerini  özellikle uçak gürültüsünü ve 

uçak motor emisyonlarını minimize etmeyi, hava ulaşımından kaynaklanan sera gazı 

emisyonlarını azaltmak için yeni yöntemler oluşturmayı ve  uluslar arası kuruluşlarla sera gazı 

azaltımı konusunda işbirliği yapmayı stratejik hedefleri olarak belirlemiştir. 

Havaalanlarında Küresel ısınmanın yaratacağı zararlardan en asgari düzeyde 

etkilenmek amacıyla gerekli olan mevcut çalışmalar sürdürülmekte bununla birlikte gelişen 

teknoloji sürekli takip edilerek yeni planlamalar yapılmaktadır.  

Bölünmüş Yollar 
Bölünmüş yollar sürücülere güvenli ve konforlu bir sürüş, seyahat süresinden ve 

yakıttan tasarruf sağlayacak olup aynı zamanda araçların sera gazı emisyonlarında da azalma 

sağlamaktadır. 

Belirlenen hedef ve öncelikler doğrultusunda, Acil Eylem Planı kapsamında 15.000 

km’lik bölünmüş yol yapımına karar verilmiştir. Hedef; 

 Trafik güvenliğini arttırarak kazaları azaltmak ve kazalardaki “ölüm oranını” 

düşürmek,  

 Mevcut kapasite yetersizliklerini iyileştirerek taşıt işletme giderleriyle seyahat 

süresinden tasarruf sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak,  

 Sürücülere konforlu bir seyir sağlamak,  

 Avrupa ülkelerindeki gelişmiş olan yol ağlarıyla entegrasyonu sağlamaktır.  

Karayolları Genel Müdürlüğünce Acil Eylem Planı (AEP) kapsamındaki 15.000 km 

bölünmüş yol projesinden 10.515 km’nin projesi tamamlanmıştır. Yaklaşık 3.800 km’lik 

kesimde proje çalışmaları devam etmekte olup, 2008 yılı içerisinde de yaklaşık 350 km’lik 

kesimin projesi yapılacaktır. Bugüne kadar Devlet yollarında (2x2) olarak AEP’den önce 

mevcut olan 3.860 km ve AEP kapsamında proje çalışmaları tamamlanan bölünmüş yollar 

(10.515 km) ile birlikte toplam 18.860 km’nin %76’sı (14.375 km) projelendirilmiştir. 

Yaklaşık olarak 29 adet yol aksında yapım çalışmaları devam etmekte olup, 2007 yılı sonu 

itibariyle asfalt seviyesinde bitirilerek trafiğe açılan bölünmüş yolların toplam uzunluğu 

yaklaşık 11.763 km’dir. 
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Ayrıca bütün otoyollarımızda Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ile Kartlı Geçiş Sistemi 

(KGS) arttırılmıştır. Böylece araçların geçişlerde ücret ödemek için bekledikleri süre 

azalmakta, dolayısıyla bekleyen araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarında da 

sağlanabilecektir.  

Karayollarında yolboyu ağaçlandırma çalışmaları ile yolların çevreye uyumu, sürüş 

konforu ve araçlardan kaynaklanan emisyonların kirletici etkilerinin azaltılması  

sağlanmaktadır. 1999-2007 yılları arasında  yolboyu ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 

otoyollarda dikilen ağaç sayısı 4.621.506 adettir [Ulaştırma15]. 

Bölünmüş yollar sürücülere güvenli ve konforlu bir sürüş, seyahat süresinden ve 

yakıttan tasarruf ve periyodik bakımları yapılan araçların sera gazı emisyonlarında azalma 

sağlayacaktır.   

Araştırma Faaliyetleri 

Ulaştırma Bakanlığı ile İTÜ ve TÜBİTAK-MAM işbirliği ile sektörde tespit edilen 

eksikliklerin tespiti amaçıyla, TÜBİTAK Kamu-Arge Projesi Ulaştırma Sektöründe Seragazı 

Azaltımı (2006-2008) adlı bir proje geliştirilmiştir. 

Bu projenin amacı; 

 Taşıt gruplarının bölgesel dağılımının ve bölgesel emisyon atılım oranlarının tespit 

edilmesi, 

 Seragazları için envanter çalışmalarının tamamlanması, 

 Marmara Pilot Bölgesi kullanılarak taşıt sayıları, ulaşım modları, enerji tüketim 

miktarları ile seragazı üretimi arasındaki bağıntının tespit edilmesi, 

 İstanbul kentiçi ulaşımında alternatif yakıt türleri kullanılarak seragazı emisyonunun 

azaltılmasına alternatif yakıt kullanımının etkisinin belirlenmesi, 

 İstanbul içinde gerçek zamana bağlı taşıt-yakıt tüketim simülasyon verilerinin elde 

edilmesi, 

 Ulaştırmada hibrit elektrikli ve biodizel yakıt kullanımının atılan CO2 emisyon 

miktarının azaltılmasına etkisinin tespit edilmesidir  

Bu projeden elde edilen sonuçlar kullanılarak; kısa, orta ve uzun vadede ulaştırma 

emisyon azaltma politika ve senaryoları belirlenecektir. 
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TINA Projesi: 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Ulaşım Altyapı İhtiyaçları Değerlendirmesi 

Teknik Yardım Çalışması” başlıklı proje TINA (Transport Infrastructure Needs Assessement) 

Avrupa Birliği'nin aday ülkelerinin ulaşım şebekelerine (TEN-Trans European Network) 

bağlantının sağlanması amacıyla yürütülen ve buna bağlı ulaşım ihtiyacının tespitinin 

değerlendirildiği bir çalışmasıdır. 2005 yılında başlayan çalışma 2007 yılı içerisinde 

tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında, Türkiye için TINA Bilgi Sistemi (TIS-T) 

oluşturulacaktır. Bu sistem içerisinde bir ulaşım veri bankası oluşturularak, yatırımların 

belirlenmesi kapsamında ulaştırma ağ analizi ve proje önceliklerinin tespiti, ağ durumu ve 

gelişiminin değerlendirmesi sağlanacaktır. Ayrıca, trafik akışları, altyapı darboğazlarının 

belirlenmesi ve yatırımların değerlendirilmesi de mümkün olacaktır (ulas-8). 

AB Ülkelerinde ve Ülkemizde Vergi Uygulaması: 
AB üyesi ülkelerde ise, özellikle otomotiv sanayine sahip ülkelerdeki vergi sistemi 

çevre ve güvenlik unsurlarına göre belirlenmektedir. Bu sistemle aynı zamanda kullanılmış 

araç ithalatına da kısıtlama getirilmektedir. Son zamanlarda sera gazı ile ilgili çalışmalar 

sırasında  vergilerin CO2 emisyonuna göre belirlenmesi konusu gündeme gelmiştir. Konuya 

yönelik olarak 11 AB üyesi ülkede otomobil satış vergileri kısmen veya tamamen CO2 

emisyonuna göre düzenlemiştir. Bu konuda AB’de harmonize bir uygulama henüz 

bulunmamaktadır. 

Vergilendirmede; otomobillerin motor gücü, emisyon ve yakıt tüketimi ile birlikte ağır 

yük taşıtlarıiçin süspansiyon sistemi ve aks sayısı öncelik almaktadır. Yolcu taşıtlarında 

koltuk sayısı bir ölçü olarak kulnılmaktadır. Bazı ülkelerde coğrafi bölgelere göre farklı vergi 

uygulamaları da mevcuttur. Bazı ülkelerde yerel yönetimler de ek vergi uygulayabilmektedir. 

Temel vergi ise Katma Değer Vergisi (KDV)’dir,  bazı ülkelerde tescil vergisi olarak ek vergi 

de alınmaktadır [Ulaştırma12]. 

Çeşitli AB ülkesinde uygulanan vergi sistemleri Tablo U-5’te özetlenmiştir. 
 
Tablo U-5  Çeşitli A.B. Ülkelerinde Uygulanan Araç Vergi Sistemi 
Ülkeler Karbon Dioksit/Yakıt Tüketim Vergisi 

Avusturya 

Yakıt Tüketim Vergisi bir binek aracının ilk kaydı esnasında alınmaktadır.  

Vergi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; 

- benzinli araçlar: satın alma fiyatının %2 * (yakıt tüketimi (litre) – 3 litre) 

- motorinli araçlar: satın alma fiyatının %2 * (yakıt tüketimi (litre) – 2 litre)   
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Belçika 

1. Vergi Teşviki, kişilerin 115 g CO2/km den daha az salınım yapan bir aracı satın almasını 

garanti eder. Teşvik aşağıdaki miktarlı kişisel gelir vergisi altında satın alıcının 

vergilendirilebilir gelirinin azaltılmasını esas alır.  

- 105 g CO2/km den daha az deşarj yapan araçlar: Satın alma fiyatının %15, maksimum 

€4,270 olabilecek,  

- 105 ile 115 g CO2/km arasında deşarj eden araçlar: Satın alma fiyatının %3, maksimum € 

800 olabilecek, 

şekilde daha az vergi alınmaktadır. 

2. Şirket Araç Vergisi CO2 emisyonlarını esas alır. 

 

Fransa 

1. Kayıt Belgeleri Üzerine Bölgesel Vergiler, 200 g CO2/km den daha fazla deşarj yapan 

araçlar için artıyor. 

— Bölgeye göre temel vergi, 25 ila 46 Euro arasında değişir. 

- 200 gCO2/km deha fazla 200 ila 250 gCO2/km arasında deşarj yapan araçlarda ilave her 

gram için ilave 2 Euro 250 gCO2/km üzerindeki deşarjlar için ilave 4 Euro ödeme yaparlar. 

- Mesela, 275 gCO2/km deşarj yapan bir araç için ekstra ödenecek vergi (50*2)+(25*4) = 

200 € 

2. Şirket Araç vergisi, CO2 emisyonlarını esas alır. 

Vergi oranları, taşıtın toplam CO2 emisyonlarına bağlı olarak her bir gram için 2 ila 19 Euro 

arasında değişir: 

- ≤ 100 g CO2/km : € 2/gram 

- > 100 ila ≤120: € 4/g 

- > 120 ila ≤ 140: € 5/g 

- > 140 ila ≤ 160: € 10/g 

- > 160 ila ≤ 200: € 15/g 

- > 200 ila ≤ 250: € 17/g 

- > 250 : € 19/g 

İtalya 

800 Euro’luk bir vergi teşviki ve yıllık sirkülasyon vergisi, 140 gCO2/km den fazla deşarj 

vermeyen Euro 4 ve Euro 5 egzoz emisyon standartlarını sağlayan yeni araçlara 

uygulanır.(Euro 0 veya Euro 1 araçları derhal hurdaya çıkaranlar ).  Silindir kapasitesi 1,300 

altında olan araçlara sirkülasyon vergisi 3 yıla kadar genişletilmektedir. 

 

Lüksemburg 

Yıllık sirkülasyon vergisi, CO2 emisyonlarını esas alır. Vergi oranları, sırasıyla motorinli 

taşıtlar için gr CO2/km emisyonlar 0.9 ile ve diğer yakıtları kullananlar 0.6 ile ve bir 

eksponansiyel faktörle (90 gCO2/km altı için 0.5 ve her ilave 10 gCO2/km için 0.1 le artırılır) 

çarpılarak hesaplanır. 

Ülkemizde kullanılan araç vergi oranı; % 23 ile % 117 arasında değişmektedir. Satış 

vergileri; Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’nden olmaktadır.(Tablo U-6) 

Tablo U-6  Taşıt Araç Satışlarından Alınan Toplam Vergi Oranları 
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Araçlar yolu kullanmaları nedeni yıllık vergiye tabidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi 

(MTV) servet vergisi olarak uygulanmakta ve aracın yaşı ile azalmaktadır. Yeni taşıt aracında 

100 olan MTV, 16 ve daha  yukarı yaşlarda   otomobillerde  % 11 otobüslerde  % 27  

/kamyonlarda  %33  değerlerini almaktadır [Ulaştırma12] (Şekil U-23). 

MTV              

   Araç yaşı 

         Kaynak: OSD 
Şekil U-23 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 

MTV yıllık olarak otomobilin yaşı ve motorlu silindir hacmine göre alınmaktadır. 

Konuya yönelik uygulama Tablo U-7’de verilmektedir. 

Tablo U-7  Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) – Otomobil 
                                                                       OTOMOBİL 

Yaş  
 
 

1-3 4-6 7-11 12-15 > 16 

< 1300 328    (YTL) 229   (YTL) 130        (YTL) 98      (YTL) 38 (YTL)  

1301-1600 524   393 229 163 64 

1601-1800 920    722 426 261 103 

1801-2000 1446    1117 657 393 157 
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2001-2500 2170    1578 986 591 236 

2501-3000 3025 2631 1645 887 328 

3001-3500 4606 4144 2498 1249 460 

3501-4000 7238 6251 3684 1645 657 

>4000 11845 8883 5263 2368 920 

 
Ticari Araçlarda ise MTV Minibüste yaşa, Panelvan tipi araçlarda yaş ve motor 

hacmine, otobüste yaş ve koltuk sayısına, kamyon ve kamyonette yaş ve azami yüklü ağırlık 

(AYA) göre alınmaktadır [Ulaştırma12]. Konuya yönelik çalışmalar Tablo U - 8’de 

özetlenmiştir.  

Tablo U -8- Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) – Ticari Araçlar 
TİCARİ ARAÇ 

Yaş 
 

 
Araç tipi 
 
 

 1-6 
 

7-15 
 

> 16 

Minibüs 393 261 130 

      MOTOR KARAVAN (motorHacmi  cc)        

< 1900 524 328 196 

>1900 789 524 328 
 OTOBÜS    (Oturma Kapasitesi   

15-25 koltuk 986 591 222 
26-36koltuk 1 183 986 333 

36-45 koltuk 1 315 1 117 444 

> 46 koltuk 1 578 1 315 667 

KAMYONET KAMYON ve TRAKTÖR (Brüt araç  ağırlığı 

< 1500 kg 
 

354 236 117 

1 501-3 500 kg 709 
 

413 236 

3 501-5 000 kg 1 065 887 354 
 

5 001-10 000 kg 1 183 1 005 473 

10 001-20 000 
kg 

1 419 1 183 709 

>20 001kg 1 775 1 419 827 
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3.9.2.3 Sanayi 

3.9.2.3.1 Dünya ve Avrupa Sanayi Sektörü ve Emisyonlar 
Dünya’da sera etkisi yaratan (2006 yılı) çevre sorunlarının %46’sı enerji tüketimi, 

%24’ü sanayi faaliyetleri, %18’i ormansızlaşma, %9’u tarım ve %3’ü de diğer kaynakların 

yarattığı emisyonlar nedeniyle oluşmaktadır [San1]. Buna göre, Dünyadaki çevre sorunlarının 

en önemli nedeni enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinde kullanılan yakıt türüne bağlı 

olarak da sera gazı emisyonlarındaki artışlardır.  

Türkiye’nin sanayi sektörü, enerji tüketimi yoğun bir sektör olup, 2006 yılı içerisinde 

tüketilen 77,3 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) toplam nihai enerjinin yaklaşık %40’ı sanayi 

tarafından tüketilmektedir. Herhangi bir ülke için bu değerin yüksek olması, o ülkenin 

sanayileşmekte olan bir ülke olduğu anlamına gelebileceği gibi sanayisinin enerji yoğun bir 

yapıda olduğu anlamına da gelebilir. Gelişimini tamamlamış Avrupa ülkelerinde bu değerin 

%25-30 civarında olduğu, OECD ülkeleri ortalamasının %19, Japonya için %9 olan enerji 

yoğunluğunun Türkiye için %38 olması, Türk sanayisinin enerji yoğun bir yapıya sahip 

olduğunun ve enerjinin yeterince verimli kullanılmadığının bir göstergesidir [San2]. 

Türkiye’de enerji kullanımında sanayinin payının 2020’de %59’a ulaşacağı 

beklenmektedir. Enerji tüketimi açısından, sanayinin yaklaşık %66’sı enerji yoğun 

sektörlerden oluşmaktadır. Bu sektörlerde enerjinin toplam girdiler içindeki payı ise %20-60 

arasındadır. Dolayısıyla, Türk sanayisinde daha az enerji yoğun üretime doğru yeniden 

yapılanma gereksinimi vardır ve bundan böyle sanayi sektörü emisyon azaltma çabalarının 

öncelikli alanlarından biri olmalıdır [San2].  

Sanayileşme sürecini tamamlayan gelişmiş ülkeler de (Fransa, Japonya, İngiltere vb.) 

endüstriyel proses kaynaklı sera gazı emisyonlarından karbondioksitte (CO2)’de %50’ye 

varan azalmalar görülürken, Türkiye’de %102 emisyon artışı görülmüştür. Bunun ana 

nedeninin ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olmasıdır. (Tablo San1). Türk sanayisinde 

görülen yüksek emisyon artışının gelecekte bir tehdit haline dönüşebileceği, uluslararası 

ticarette çeşitli sınırlamalara maruz kalınabileceği ve rekabet gücünün olumsuz 

etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Tablo San - 1 Endüstriyel Proseslerde Sera Gazı Emisyonları CO2 (Gg.)  
ÜLKE 1990 1995 2000 2005 1990 Yılına 

Göre  
% Değişim 

ABD 300 078 314 822 338 671 333 550 11,2 
AB-25 374 971 372 937 331 084 331 868 -11,5 
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Rusya 232 910 151 053 167 201 187 228 -19,6 
Fransa 57 937 54 998 42 676 40 353 -30,3 
Japonya 132 783 123 986 95 768 72 283 -45,6 
Kanada 53 539 55 748 50 194 53 323 -0,4 
Almanya 119 799 121 381 101 382 107 258 -10,5 
Ukrayna 125 533 61 958 81 214 90 435 -28,0 
İngiltere 53 593 46 120 30 935 27 044 -49,5 
TÜRKİYE 13 070 21 644 22 232 26 448 102,4 

Kaynak: UNFCCC,2007 
2000-2004 yılları arasında en fazla mutlak artış gösteren sera gazları ve artış oranları, 

sanayi alt sektörler bazında Tablo San2’de gösterilmektedir. Bu tablo incelendiğinde, 2000 

yılında enerji üretimi, imalat, ulaştırma, çimento, gübre ve şeker üretimi dışındaki endüstriyel 

üretim için kullanılan enerjinin oluşturduğu 23,5 milyon tonluk CO2 emisyon değerinin 2004 

yılında 6,9 milyon ton artarak 30,4 milyon tona ulaşmış ve %29,3’lük bir artış göstermiştir. 

Sanayi alt sektörü olan çimento üretim prosesinden kaynaklı CO2 emisyonu ise dört yıl 

içerisinde %13,2 artışla 14,8 milyon ton’dan 16,7 milyon ton’a ulaşmıştır. Buradan da 

anlaşılacağı üzere hemen hemen tüm sanayi alt sektörlerde sera gazı emisyon oranlarında artış 

görülmektedir [San2]. 

Tablo San - 2 Sanayi Alt Sektörler Bazında Artış Gösteren Sera Gazları CO2 (Mton) 
Kategori 2000 2004 Artış % Artış 

Sanayi Enerji- Diğer 23,480 30,357 6,877 %29,29 
Mineral Üretimi-Çimento 14,772 16,725 1,953 %13,22 
Sanayi Enerji-Çimento, Gübre, Şeker 21,200 23,010 1,81 %8,53 
Sanayi Enerji-Rafineriler 4,690 5,685 0,995 %21,21 
Mineral Üretimi-Kalker 0,832 1,411 0,579 %69,59 
Kimyasallar Üretimi-Amonyak 0,104 0,641 0,537 %516,35 
Sanayi Enerji-Demir-Çelik Dışı Metal Üretimi 1,954 2,275 0,321 %16,42 

Kaynak: TÜİK,2006 

3.9.2.3.2 Türkiye’nin Sanayi Sektörü Profili 

Sanayileşmesini henüz tamamlayamamış, hızlı nüfus artışına sahip,  aynı zamanda 

hızlı kalkınma sürecindeki Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın iklim şartları, doğal 

kaynakların mevcut durumu ve stratejik konumu dikkate alındığında küresel ısınmanın 

ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve hatta güvenliğini etkileyeceği kaçınılmaz bir 

gerçektir.  

1980’li yıllardan itibaren büyük bir gelişme gösteren Türk sanayi sektörü, günümüzde 

kalkınmanın temel dinamiklerinden ve lokomotif sektörlerinden biri haline gelmiştir. İmalat 

sanayinin GSYİH ve ihracat içerisindeki paylarında özellikle 2001-2005 arası dönemde 

ortalama %4,9 gibi önemli bir oranda artış görülmüştür. Bu gelişmenin temel sebepleri 

arasında yatırımlarda ve ihracattaki artış, ihracatın sektörel kompozisyonunun değişmesi, reel 
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kurun değerlenmesi ve ara malların ithalatında gerçekleşen yüksek artışlar gibi nedenler 

bulunmaktadır. Ulaşılan bu rakam 2005 yılında %2,8 olarak gerçekleşen AB-25 oranı ile 

karşılaştırıldığında ise sanayideki büyümenin kalkınmaya olan katkısı net bir şekilde 

görülmektedir [San3].  

Türk sanayisi, ağırlıklı özel sektör faaliyetlerinden oluştuğu gibi son yıllardaki 

özelleştirmeler neticesinde kamu sektörünün imalat sanayi içindeki payı da gittikçe 

azalmaktadır. Demir-çelik, çimento, gıda, kağıt, otomotiv, tekstil sektörlerinde özelleştirme 

faaliyetleri gerçekleştirilmiş, petrokimya, gübre, tütün-içki, şeker, ana metal ve makine imalat 

sektöründe faaliyet gösteren bazı fabrika ve işletmelerde halen özelleştirme programında yer 

almaktadır. Ancak, gıda, kimya, demiryolu araçları ve savunma sanayinde, iç pazarda önemli 

payı olan bazı kamu iktisadi teşebbüsleri de bulunmaktadır.  

Sanayi bölgelerinde gelişigüzel yatırım isteklerinin önüne geçmek ve söz konusu 

yatırımları bir plan dahilinde alt sektörlere göre bir arada yatırım yapmaya teşvik etmek  

amacıyla sanayinin mekansal dağılımı Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri ile 

yönlendirilmektedir. Türkiye’de şu anda bulunan 270.000 sanayi işletmesinin sadece 60.000 

adeti sanayi sicil belgesine ve Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) veri tabanına sahiptir.  

Türkiye’de sanayi envanteri hazırlama, sanayi stratejisini geliştirme ve tespit 

çalışmalarına başlanılmıştır. İleri teknoloji içerecek, yüksek katma değer ve yüksek rekabet 

gücüne dayalı sektörler, ülkenin gelişmesine her alanda katkı sağlayacak teşvik önceliğinden 

yararlanacaktır [San4]. Böylece, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri ile mücadelede 

sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacak teknolojilerin girişine ve gelişmesine 

de fırsat yaratılmış olacaktır.   

3.9.2.3.3 Türkiye’de İklim Değişikliği ve Sanayi Politikaları 
Türkiye’nin sanayi politikası temel hedeflerinden biri, yerel kaynakları harekete 

geçiren, çevre normlarına uygun üretim yapan, tüketici sağlığını ve tercihlerini gözeten, 

yüksek nitelikli işgücü kullanan, stratejik yönetim anlayışını uygulayan, Ar-Ge'ye önem 

veren, teknoloji üreten, özgün tasarım ve marka yaratarak uluslararası pazarlarda yerini alan 

bir yapıya kavuşturmaktır. Başka bir ifadeyle, Türk sanayi ve ticaretinin rekabet gücünün 

artırılması ve tüketicinin korunması için; gerekli politikaları oluşturmak, tedbirleri almak, 

piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektir. 
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Türkiye’de sanayi envanteri başta olmak üzere ekonomik aktivitelere ilişkin 

istatistiklerin üretilebilmesine imkan verecek, firma faaliyetlerinin sınıflandırılmasında 

kullanılacak uluslararası bir kodlama sistemi kurulma çalışmaları sürdürülmektedir. Sanayi 

envanteri için bu kodlamaya ihtiyaç duyulmakta, Avrupa Birliği'nin kullandığı ve kısa adı 

NACE olarak belirlenen bu sınıflama sistemi, bilgilerin sürekli güncellenmesi ile sanayi 

envanterinin beraberinde Türkiye'nin ticaret envanteri de ortaya çıkartılmış olacaktır. Sanayi 

envanteri ile ülkenin neresinde, hangi sanayi kuruluşunun olduğu, ne kadar istihdam yarattığı 

ve ne kadar bir enerji tükettiğinin de ortaya çıkarılması sağlanacaktır [San4]. 

Sanayi politikasının temel işlevlerinden biri de yapısal dönüşümü tahmin etmek ve bu 

dönüşüme ayak uyduracak şekilde hareket edebilmektir. Bu çerçevede, sanayi politikasına 

ilişkin “2005 Sanayi Politikası Bildirimi” rekabet gücündeki gelişmelerin analizi, çevresel 

tehditler ve fırsatlar, bölgesel düzeyde alınan sonuçlar ve AB seviyesinde alınması muhtemel 

önlemler üzerine yoğunlaşmıştır. Gözlem süreci sonucunda tekstil, deri, mobilya, ayakkabı, 

seramik, basım, motorlu araçlar, gemi yapımı, çelik ve gıda sanayilerde yapısal dönüşüm 

potansiyeli olduğu tespit edilmiştir [San3]. 2005 yılından bu yana özellikle küresel ısınma ve 

kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımına ilişkin çevresel sorunlar daha da önem 

kazanmış, iklim değişikliğinin etkilerine dair endişeler sanayi ile de yakından ilişkili hale 

gelmiştir.  

 Türk sanayisinin temel zaafları arasında ise yoğun bürokrasi, yatırım ortamındaki 

belirsizlikler, yetersiz Ar-Ge harcamaları, tasarım ve marka yaratmadaki yetersizlikler, 

finansman kaynaklarına erişimde engeller, etkin olmayan pazarlama hizmetleri, düşük ölçekli 

kapasiteler, düşük verimlilik ve kalite yanında çevre bilincindeki eksiklikler yer almaktadır. 

İklim değişikliği ve sanayi politikalarının ilişkisine dair hususlar şu şekilde 

özetlenebilir [San2]. 

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi ( Integrated Pollution Prevention and 

Control-IPPC)'nin uyumlaştırılarak Türk mevzuatına kazandırılması ve uygulama altyapısının 

oluşturulması maksadıyla iki proje yürütülmüştür. Direktif doğrultusunda 2008 yılı ortasına 

kadar revize edilecek çevresel izin süreci kapsamında yerleştirilmesi öngörülen endüstrilerin 

tespiti amacıyla envanter çalışması yapılacak, veri tabanı oluşturulacak ve uygulama stratejisi 

belirlenecektir. Ayrıca, çevrenin korunmasına yönelik mevcut en iyi teknikler hakkında imalat 
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sanayi sektörü bilgilendirilecek ve bu tekniklerin maliyetlerinin belirlenmesi için sektörel 

bazda çalışmalar yapılacaktır. 

Sanayi kirliliğinin önlenmesine farklı bir yaklaşım getiren IPPC yönergesi, bu 

kapsama giren tesislerin, entegre bir çevre izni almasını şart koşar. Kirleticilerin kaynağında 

önlenmesi ilkesinin somutlaşması olarak nitelenen yönergenin dayandığı temeller [San5]; 

1. Entegre yaklaşım: Etkinlikten kaynaklanan kirliliğin entegre bir şekilde önlenmesi, 

yani, hava, su, ve toprağa emisyonların “birlikte ele alınarak” önlenmesi, olmazsa en aza 

indirilmesi, atık oluşumunun ve kaynak kullanımının en aza indirilmesi, kazaların, gürültü ve 

titreşimin önlenmesi ve enerjinin etkin kullanımının sağlanması, 

2. BAT ( Best Available Techniques-Mevcut En İyi Teknikler): Çevrenin bir bütün 

olarak korunmasını en etkili şekilde sağlayacak, yerel olarak elde edilebilecek ve ekonomik 

olarak da uygulanabilecek teknolojiler ve bunların uygulanış biçimleri, 

3. Emisyon Sınır Değerleri (Emission Limit Values): Tesislerden kaynaklanan 

kirleticilerle ilgili salım sınırları.     

 Türkiye Sanayi Politikası (AB Üyeliğine Doğru) Belgesinde yer alan çevre ile ilgili 

hususlar ise [San2]; 

 Yatırımların teşvik edilmesi kapsamında, imalat sanayinde, bilgi ve iletişim 

teknolojileri başta olmak üzere Ar-Ge, yeni ürün ve teknoloji geliştirme, çevre 

koruma, küçük ve orta boy işletmelerin gelişmesi, istihdam yaratma ve bölgelerarası 

gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik yatırımlar desteklenerek, endüstri 

bölgelerine ve teknoparklara yapılacak yatırımlar teşvik edilecektir. 

 Teknolojik kapasitenin ve Ar-Ge'nin geliştirilmesi kapsamında, biyoteknoloji ve gen 

mühendisliği, yazılım başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri, yeni 

malzemeler, havacılık ve uzay teknolojileri, nükleer teknoloji, deniz bilimleri, 

denizaltı zenginliklerinden yararlanma teknolojileri ve temiz enerji teknolojileri gibi 

ileri teknoloji alanlarındaki Ar-Ge faaliyetleri desteklenecektir. 

 Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması kapsamında, sürdürebilir gelişmenin ekonomik, 

sosyal ve çevresel olmak üzere üç unsuru bulunmaktadır. Sanayi politikalarının 

belirlenmesinde ve yeni sanayi yatırımlarında çevre dostu teknolojilere öncelik 

sağlanacak, yerel imalatçılar bu teknolojiler konusunda bilgilendirilecek ve teşvik 
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edilecektir. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla tüm sanayi alt sektörlerde ülkemize 

özel emisyon faktörleri belirlenerek emisyon envanterleri çıkarılacaktır. 

 Rekabet ortamının oluşturulması kapsamında, ithalatın haksız rekabete yol açmaması, 

tüketicilere ve çevreye zarar vermemesi için mevcut mevzuat etkin bir şekilde 

uygulanacak, gerekli durumlarda bu konuda yeni düzenlemeler ve değişiklikler 

yapılacaktır. 

 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Küçük Sanayi Siteleri (KSS), Endüstri Bölgeleri 

(EB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) kapsamında, yerel girişimciliğin 

canlandırılmasına ve OSB’nin geliştirilmesine önem verilerek, sanayileşmenin kentsel gelişim 

üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak amacıyla, orta ölçekli şehirlerde gerekli alt 

yapıya sahip OSB’ler kurulmaktadır (Tablo San3). Teknoloji geliştirme ve transferinde, 

doğrudan yabancı yatırımların teşvikinde, istihdamın artırılmasında ve yatırım işlemlerinin 

sürdürülmesi ve bürokrasinin azaltılmasında EB ve TGB’ler teşvik edilerek, özel nitelik arz 

eden bu bölgeler, sanayicilere çevre koruma alanında sunulan bir imkan olarak 

değerlendirilmektedir. Şehirlerin planlı kalkınmasına katkıda bulunmak, sanayiyi gelişmemiş 

bölgelere yaymak, tarım arazilerinin sanayi amaçlı kullanımını önlemek, sanayi sektörleri 

arasında kolay bağlantı sağlamak, sağlıklı, ucuz, güvenilebilir bir altyapının ve sosyal 

tesislerin kurulması ve arıtma tesislerinin yapılmasıyla çevresel kirliliğin önlenmesi bu 

yatırım ve sanayi alanlarının genel amaçları olarak açıklanabilir. Bu alanlara yatırım 

yapılması halinde, münhasıran çevre yatırımı için gerekli bina-inşaat,  makine ve teçhizat 

giderlerinin %50'si oranında düşük faizli kredi tahsisi yapılabilmekte, gelişmiş yörelerden 

kalkınmada öncelikli yörelere ve bu özel nitelikli yatırım alanlarına taşınacak yatırımlarda ise 

kredi miktarının 400.000 YTL'ye kadar çıkartılabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu özel 

yatırım alanlarında çevresel teknolojiler ve üretim süreçlerine odaklı bir ihtisaslaşmaya 

gidilmesi hem sanayi sektörümüze hem de ülkemize büyük yararlar sağlayacaktır [San2].  

Tablo San - 3 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kredi Desteği ile Tamamlanmış OSB, KSS,  
  EB veTG Bölgeleri  
Sanayi Alanları Faaliyette Olan (adet) Arıtma Tesisi Sayıları (adet) 
OSB   
 107 47   ( 27 OSB kendisinin,  

          20 OSB Belediye arıtma tesisine bağlı) 
 
KSS 416 KSS’ler kurulu bulunduğu Belediyelerin kanalizasyon 

şebekelerine bağlıdır. 
EB 1      (Ceyhan Enerji EB)  

TGB  28    (10 TGB’nin Alt yapı  
        çalışmaları devam ediyor)  

       Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,2008  
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  Komisyonun düzenlediği saha incelemeleri sırasında ziyaret edilen Uşak İlinde, ilki 

Uşak Organize Sanayi Bölgesine (UOSB) diğeri Karma Organize Sanayi Bölgesine (KOSB) 

ait iki arıtma tesisi incelenmiş, Uşak Valiliği ve diğer yetkililerin verdiği uğraş ve mücadele 

sonucunda özellikle Menderes Havzasını tehdit eden kent içindeki tekstil ve deri 

işletmecilerinin KOSB’ne yerleştirilerek, son derece kirli ve yağlı endüstriyel atık suların 

modern arıtma tesislerine verilmesi ve deşarjı sağlanmıştır. Sanayicilerin yüksek bulduğu 

işletim maliyetlerinin hemen hemen yarıya indirilmesi çabaları sonucunda endüstriyel atık 

suların yeterince arıtılmadan deşarj edildiği gözlenmiştir. Ancak bölge sanayicilerinin işletim 

maliyetlerinden en önemli kalemi oluşturan enerjide teşvik uygulanmasına gidilmesi 

gerektiğini, çevre kanunu gereği yasal haklarının olduğunu bu kapsamda arıtma tesisinde 

kullanılan elektrik bedelinin yeniden belirlenmesini (mevcuda göre enerji bedeli %50 daha 

düşük) beklediklerini ifade etmişlerdir.  Ancak komisyonumuzun tespitlerine göre öncelikli 

olarak arıtma tesislerinde verimliliği artırıcı iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.  

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının komisyona yaptığı sunumda, küresel iklim değişikliği 

ile ilgili sanayi politikalarına değinilmiş, 9. Kalkınma planında öngörülen İklim Değişikliği ve 

Sanayi Politikaları çerçevesinde,  özellikle sektörel stratejileri hazırlamak üzere faaliyete 

geçildiğini, bu sektörel stratejilerin hazırlanmasında veri tabanı oluşturmayı, bunların 

içerisinde enerjinin özelliğini ve niteliğini de gösterecek şekilde envanter çalışmalarını 

başlattıklarını, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde Bakanlığının ikincil 

düzenlemeleri yapmakla sorumlu kılındığını, bugüne kadar yapılan çalışmalar sanayi 

sektöründe hâlen yüzde 20’ler mertebesinde bir enerji tasarrufu potansiyelinin varlığını 

gösterdiğini, bu kanunun başarılı bir şekilde uygulanması ve sektörün konuya gerekli önemi 

vermesi halinde her yıl en az %1 civarında tasarruf sağlanacağının mümkün olacağını, ayrıca 

ulaşım araçlarıyla ilgili enerji verimliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler taslağının hâlen 

Ulaştırma Bakanlığıyla birlikte sürdürülmekte olduğunu, diğer taraftan yakma tesislerinde yer 

alan kazanların, brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin, elektrik motorlarının, klimaların, 

elektrikli ev aletlerinin ve ampullerin sınıflandırılmasına ve asgari verimlilik şartlarını 

gösteren yönetmelikte çalışmalar yapıldığını, ev aletlerinin enerji etiketlemesi konusunda ki 

düzenlemelerin de AB esaslı ikincil mevzuatları Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulduğunu 

ifade etmiştir.      
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3.9.2.3.4 AB’nin Sanayi ile İlgili İklim Değişikliği Politikaları 

Avrupa Birliği, Mart 2000 tarihinde gerçekleştirilen Lizbon Avrupa Konseyi'nde kabul 

edilen Lizbon Stratejisi ile dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı temel hedeflerinden biri 

olarak ortaya koymuştur.  Bu hedeften hareketle Avrupa Birliği, sürdürülebilir kalkınmayı 

teşvik etmek amacıyla çevre ile ilgili hususların ve gerekliliklerin AB’nin diğer politika ve 

faaliyetlerine entegre edilmesi yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar aynı 

zamanda AB’nin çevresel, ekonomik ve sosyal hedefleri arasında uygun bir denge 

kurulmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

AB İşletmeler ve Sanayi Politikasının ana hedefleri olan girişimciliği teşvik etmek, 

inovasyonu desteklemek ve böylece rekabet edebilirliği artırmak, genel bir ifadeyle 

sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek olan Avrupa Birliği'nin çevre alanındaki 

hedeflerinin belirlenmesinde ana  çıkış noktalarından biri olmuştur [San2] .  

İşletmeler ve Sanayi Politikasının ana hedeflerine ulaşmak için Avrupa Birliği, 

 Çevre ile ilgili sorunları ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili hususları, işletmeler 

politikasına entegre edilmesini teşvik etmekte, 

 Rekabet edebilirliğin güçlendirilmesini, girişimciliğin teşvik edilmesini ve 

inovasyonun desteklenmesini çevre politikasının hedefleri haline getirmekte, 

 Eko-etkinliği ve sorumlu girişimciliği teşvik ederek Avrupa işletmelerinin 

sürdürülebilir kalkınmadaki öncü rollerini daha da geliştirmektedir. 

İşletmeler ve sanayi politikası sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi için çevre 

boyutunu tüm hedef ve politikalarına dahil etmekte ve özellikle hava kalitesi, iklim 

değişikliği, yenilenebilir hammaddeler, çevresel sorumluluk, atık yönetimi gibi konulara 

işletmeler politikası alanındaki faaliyetlerinde öncelik vermektedir.  

Rekabet, enerji ve çevre politikaları birbiriyle çok yakından ilişkilidir ve bu 

politikaların özellikle ana ve ara sanayi üzerine etkileri bakımından büyük bir öneme 

sahiptirler. Bu alanlardaki politika ve mevzuat çalışmalarını birbiriyle uyumlu hale getirmek 

ve ortak bir sinerji yaratmak amacıyla 28 Şubat 2006 tarihinde Rekabet, Enerji ve Çevre Üst 

Düzey Grubu kurulmuştur. Anılan Grubun görevi politika uygulayıcılarının rekabet, enerji ve 

çevre alanlarında entegre bir yaklaşım izlediklerini garanti altına almak için önerilerde 

bulunmaktır. Çalışma Grubu, bugüne kadar gerçekleştirdiği toplantılarında enerji konuları, 
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elektrik piyasası, emisyon ticaret mekanizması, Lizbon Ulusal Reform Planları ve 

yenilenebilir enerji konuları üzerine yoğunlaşmıştır. 

Avrupa Birliği, Kyoto Protokolü hedeflerini rekabete zarar vermeden gerçekleştirmek 

için mücadele etmek durumundadır. Avrupa Komisyonu 2001 yılında sera gazı emisyonlarını 

azaltmaya yardımcı olmak için bir dizi önlem içeren Avrupa İklim Değişikliği Programını 

(European Climate Change Programme-ECCP) benimsemiştir [San2]. Bunlar, enerji, 

ulaştırma sektörleri ve sanayiyle ilgili kesişen ve tüm sektörler üzerinde etkileri olan 

önlemlerdir. Bu bağlamda ECCP'nin kapsamı dört başlıktan oluşmaktadır: 

 Çok-paydaşlı danışma süreci: İlgili tüm taraflar prosedüre dahil edilmektedir. 

 Mevcut girişimlerle ilişki kurulması: Tüm politika ve stratejilerin birbirini etkilediği 

düşüncesinden hareketle bu alandaki diğer girişimlerle ilişkilendirmede 

bulunulmaktadır. 

 Uygulama aşaması: Enerji, ulaştırma, sanayi ve araştırma sektörleri üzerine 

odaklanmaktadır. 

 Komisyonun rolü: Komisyon, ECCP'yi organize eder ve denetler. 

ECCP iki ayrı programdan oluşmaktadır: 

1- ECCP 1: 1. Aşama (2000-2001): Programın kuruluş dönemine tekabül etmektedir. Bu 

dönemde oluşturulan 6 çalışma grubu tarafından 42 muhtemel önlem sunulmuştur. Bu çalışma 

grupları: 

a) Esnek Mekanizmalar Çalışma Grubu 

b) Enerji Tedariki Çalışma Grubu 

c) Enerji Talebi Çalışma Grubu 

d) Ulaştırma Çalışma Grubu 

e) Sanayi Çalışma Grubu 

f) Araştırma Çalışma Grubu 

Sanayi Çalışma Grubu: Hidroflore karbonlar (HFCs), Perflore karbonlar (PFCs) ve Sülfür 

heksaflorit (SF6) emisyonlarının azaltılmasına yönelik bir Birlik politikasına temel 

oluşturacak özel bir yetkinin kabul edilmesi; yenilenebilir hammaddelere ilişkin bir Birlik 
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politikasına temel oluşturacak özel bir yetkinin kabul edilmesi; gönüllü anlaşmaların 

uygunluklarının gözden geçirilmesi. 

2. Aşama (2002-2003): 1. Aşamada kabul edilen önceliklerin önemi vurgulanmış, iki 

yeni çalışma grubu (tarım ve orman yutak alanları) kurulmuş ve RES-H (Yenilenebilir Isıtma 

ve Soğutma) ile CHP (Kombine Isıtma ve Güç Sistemleri) konusunda özel etkinliklerde 

bulunulması kabul edilmiştir. 

2- ECCP 2 (2005- ): Yeni çalışma grupları oluşturulmuştur. Bunlar; ECCP'nin Gözden 

Geçirilmesine İlişkin Çalışma Grubu, AB Emisyon Ticareti Çalışma Grubu, Havacılık 

Çalışma Grubu, Otomobiller ve CO2 Çalışma Grubu, Karbon Yakalama ve Depolama Çalışma 

Grubu ve Adaptasyon Çalışma Grubudur.  

Kyoto Protokolü girişiminin AB'nin sanayi politikaları üzerinde güçlü bir etkisi 

bulunmakta olup, genel eğilim düşük maliyetli önlemlerin biran önce uygulanması gerektiği 

yönündedir. Çünkü ABD Kyoto Protokolüne taraf olmadığı için süreçte yer almadığından, %8 

Kyoto hedefini gerçekleştirmek Avrupa işletmeleri için ekstra bir maliyet unsuru yaratmakta 

ve bu durum işletmelerin rekabet güçlerini ABD işletmelerine karşı kaybetmelerine yol 

açmaktadır.  Ayrıca, Rusya'nın mevcut emisyon düzeyi düşük olduğu için, göreli rekabet gücü 

Avrupa'ya göre daha yüksektir. Avrupa işletmelerinin Kyoto Protokolünden kaynaklanan 

rekabet edebilirliklerindeki azalma, bu işletmeleri Kyoto Protokolü'ne taraf olmayan deniz 

aşırı ülkelere yönlendirmektedir. Ancak, AB pazarından uzaklaşmak, farklı bir düzenleyici 

ortam ve kalifiye işgücünün bulunmaması gibi hususlar bu eğilimin önünde engel oluşturabilir 

[San1].  

Küresel ısınma değişikliğine karşı mücadele beraberinde üstlenilmesi gereken 

maliyetler getirmektedir. Bireysel sektörlerdeki maliyetler yapılan azaltmalara bağlı olarak 

farklılık arz edecektir. Demir-çelik, çimento, kağıt ve kağıt hamuru, seramik, cam, tekstil, 

otomotiv, petro-kimya ve temel kimyasallar, gibi enerji yoğun sektörlerde büyük emisyon 

azaltma gayretleri sarf edilmiş olduğundan ve uluslararası rekabet bu sektörlerde yoğun 

olduğundan daha yüksek maliyetler oluşturabilir. Diğer yandan emisyonları azaltmak için 

gerekli teknolojileri geliştiren, patentini alan ve uygulayan veya alternatif enerji türleri üreten 

işletmeler rekabet avantajı elde edebilirler. Küresel ısınma değişikliğine ilişkin olarak Kyoto 

Protokolünün Avrupa sanayisi üzerinde yaratacağı ekonomik etkileri ölçmek zordur ancak 

Protokol risklerle birlikte bazı potansiyel fırsatları da beraberinde getirecektir. Örneğin bazı 
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sanayiler Avrupa Birliği dışına yönelebilecek ve yeni rekabet avantajları elde 

edebileceklerdir.  

Kyoto Protokolünün esneklik mekanizmaları arasında yer alan Emisyon Ticareti, 

AB'de bir direktif olarak düzenlenmiş olup Avrupa Birliği nezdinde küresel ısınma değişikliği 

alanında yaşanan en yakın tarihli mevzuat ve uygulama çalışmasıdır. Emisyon ticareti azaltım 

maliyetini asgari düzeye indirebileceğinden Avrupa Komisyonu, sanayi temsilcileri ve üye 

ülkelerle yaptığı yoğun görüşmeler sonucunda genel olarak büyük enerji tesisleri için emisyon 

ticareti mekanizmasının oluşturulmasını önermektedir.  

Emisyon ticareti mekanizması, Avrupa Birliğinin toplam karbondioksit emisyonlarının 

yarısını oluşturan yaklaşık 4000-5000 bireysel enerji yoğun tesise uygulanmakta ve elektrik 

jeneratörleri ile demir-çelik, çimento, cam, seramik ve tuğla üreticilerini kapsamaktadır. 

Kimya, atık, ulaştırma sanayi ile küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) bu 

mekanizmanın dışında bırakılmıştır. Söz konusu mekanizma ile her bir büyük sanayi ve enerji 

tesisine, yıllık karbondioksit emisyon düzeylerini onaylayan bir izin belgesi verilmektedir. 

Tesisler onaylanan emisyon düzeylerinin altında kalırlarsa, aradaki farkı bu düzeyi aşan 

tesislere satabilecek, onaylanan veya satın aldıkları emisyon düzeylerini aşan tesislere maddi 

ceza uygulanacaktır. Mekanizma tarafından yaratılan katma değer, emisyonları azaltma 

kabiliyetini piyasa aracılığıyla transferini sağlamak ve "kirleten öder" ilkesine uygun hareket 

etmektir [San2].  

3.9.2.3.5 Sanayi Sektöründe Enerji Kullanımı ve Enerji Yoğun Sektörler 
Sanayi sektörü, Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde toplam enerji tüketimi 

içerisinde en yüksek paya sahip olan sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye’de de benzer 

bir durum geçerli olup, sanayi sektörünün toplam enerji tüketimi içindeki payının 2004 

yılında yüksek bir seviyede geçekleşmiş olmasına rağmen, aynı yıl için sanayi sektörünün 

Türkiye’nin sera gazı salımı içindeki payı %31 olmuştur. 

AB’de ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde rekabetçilik ve maliyetler gibi sebeplerle 

sanayi gibi sektörlerden enerjinin az yoğun kullanıldığı buna karşılık yüksek katma değer 

üreten ve hizmet yoğun sektörlere doğru bir yönelme görülmektedir. Bu ise demir-çelik ve 

çimento gibi CO2 emisyon salımı yüksek, enerji yoğun bazı sektörlerin, gelişmekte olan 

ve/veya az gelişmiş ülkelere transferine doğru bir gidişe neden olmaktadır. 
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Gerek sanayi gibi enerji yoğun bazı sektörlerin gelişmekte olan ülkelere transferi, 

gerekse sektörün enerji yoğunluk değerlerinin OECD ve diğer gelişmiş ülke ortalamalarına 

kıyasla yüksek olması, gelişmekte olan ülkelerde gelecekteki emisyon azaltma çabalarının en 

önemli alanlarından birinin sanayi sektörü olmasına neden olacaktır. Aşağıda enerji yoğun 

sektörlerden en çok gündemde olan demir-çelik, çimento, kağıt, seramik, cam, tekstil ve 

otomotiv sektörlerine ilişkin özet bilgilere yer verilmektedir.  

Demir-Çelik Sektörü  
Dünyada, demir ve çelik üretimi sırasında kömür, doğal gaz, elektrik ve petrol 

kullanımı ile doğrudan enerji tüketimi yapıldığından, demir-çelik sanayi en fazla enerji 

tüketen sektörlerin başında gelir. Enerji kullanımı ile bağlantılı CO2 emisyonları, küresel CO2 

emisyonlarının %7’sini teşkil etmektedir. Demir ve çelik üretiminde kullanılan kömür, demir 

cevheri peletleri, parçacıklar ve kireç gibi ham maddelerin kazılarak çıkarılması ve taşınması 

için harcanan dolaylı enerji de dahil olmak üzere, demir ve çelik sanayisinden kaynaklanan 

CO2 emisyonları, küresel CO2 emisyonlarının %10’u kadar, yüksek bir oranını teşkil 

etmektedir. 

ABD’de ham çelik üretimi 1999 yılında 176 Mt iken bu rakam 2006 da 22 Mt bir artış 

göstermiş, aynı dönem Çin’de dört kat artarak 124 Mt’dan 419 Mt’a çıkmıştır. AB (25)’de ise 

üretimde ciddi bir artışın olmadığı, bu ülkelerin enerji yoğun sektörlerin başında gelen demir-

çelik sanayisinde kapasite ve üretim artışı gibi yatırımlardan kaçınıldığı, mevcut durumla 

yetindikleri anlaşılmaktadır (Şekil San1).     
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Kaynak: DÇÜD,2008 

Şekil San - 1  Dünya Ham Çelik Üretimi  
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1990-2006 yılları arasında Türkiye'de üretilen ham çelik miktarı 9,31 Mt'dan 23,31 

Mt'a (üretim artış oranı %150) yükselmiştir. 2007 yılı itibariyle yaklaşık 26 milyon ton üretim 

ile dünya çelik üretiminde 11. sırada yer almaktadır.  Şekil San2’de Türkiye ham çelik üretim 

kapasitesi verilmektedir. 
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  Kaynak: DÇÜD,2008 

Şekil San - 2  Türkiye Ham Çelik Üretim Kapasitesi  
Çelik, Entegre Çelik Tesislerinde ve Elektrik Ark Ocaklarında (EAO) üretilmektedir. 

Entegre çelik tesislerinde çelik üretimi 5 aşamada gerçekleşir; Ham maddelerin işlenmesi, pik 

demir üretimi, çelik üretimi, döküm, haddeleme ve nihai işlemler. Pik demir yüksek fırınlarda 

üretildikten sonra Bazik Oksijen Fırını (BOF) veya Siemens Martin fırınlarında çeliğe 

dönüştürülür. CO2 emisyonlarının büyük bir kısmı pik demirin yüksek fırında üretimi 

esnasında gerçekleşir. Pik demirin üretimi esnasında kullanılan kömür ve kok, çelik 

sanayisindeki CO2 emisyonlarının %75’inden sorumludur. 

Elektrik ark fırınlarında çelik üretimi 3 aşamada gerçekleşir; Ham madde olarak hurda 

demirin kullanıldığı çelik üretimi, döküm, haddeleme ve nihai işlemler. Günümüzde elektrik 

ark fırınlarında, ham madde olarak hurda demir yerine, demir cevherinin karbon ve doğal gaz 

kullanılarak doğrudan indirgenmesi ile üretilen, doğrudan indirgenmiş demir de (sünger 

demir) kullanılmaktadır. Bu teknoloji yeni olup 2004 yılında dünya çelik üretiminin %5’ine 

karşılık gelmektedir. EAO ile üretimin payı %70 seviyelerine ulaşmıştır ve elektrik ark 

fırınları ile çelik üretimi, entegre tesislerinde üretilen çeliğe kıyasla gerek enerji maliyetleri, 

gerekse de CO2 emisyonları açısından daha avantajlıdır [San6].    
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Entegre ve elektrik ark ocaklı tesislerdeki haddehanelerden ayrı olarak 126 

haddehanede nihai yassı ve uzun hadde mamulü üretilmektedir. 1990 senesinde ham çeliğin 

%53'ü elektrik ark fırınlarında %47'si ise entegre çelik tesislerinde üretilmiştir. Elektrik ark 

fırınları ile ham çelik üretimi, doğrudan CO2 emisyonları açısından, entegre tesislerde üretilen 

çeliğe kıyasla çok daha azdır. 

Tablo San - 4 Entegre Tesislerdeki Üretim-Enerji Tüketim ve Emisyonları 
ENTEGRE TESİSLERDEKİ ÜRETİM - ENERJİ TÜKETİM VE EMİSYON BİLGİLERİ 

YILLAR ÜRETİM / ENERJİ 
TÜKETİM / EMİSYON 

BİLGİLERİ 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2010 2015 2020 

Üretim (mton/yıl)     4,37        4,24        5,23        6,12        6,18       6,39     10,50      12,00      15,00     
Enerji Tüketimi 

(MCal/ton üretim) 7.735 7.434 6.842 5.663 5.442 5.277 5.100 4.750 4.650 

CO2  (kg/ton üretim) 2.586 2.474 2.362 2.250 2.138 2.026 1.910 1.870 1.870 
Azot Oksit (kg/ton 
üretim) 4,842 3,530 3,175 1,889 1,205 1,157 2,018 2,013 2,010 

Partikül Miktarı 
(kg/ton üretim) 5,123 3,962 5,871 0,421 0,45 0,321 0,58 0,57 0,56 

Sülfür Oksit (kg/ton 
üretim) 6,842 4,578 6,558 20,307 0,113 0,102 2,805 2,790 2,765 Em

is
yo

nl
ar

 

Atık miktarı (kg/ton 
üretim) 456 360 299 307 311 294 220 218 215 

                                                                                                                                                 Kaynak: DÇÜD, 2008 

Tablo San-4’den anlaşılacağı üzere 1990 yılında entegre çelik üretim tesislerinde 4,37 

Mt ham çelik üretilirken, 2007’de bu rakam 6,39 Mt, aynı yıllarda CO2 emisyonları sırasıyla 

2.586 kg/ton ve 2.026 kg/ton olarak bulunmuştur.   

Elektrikli ark ocaklı tesislerde, aynı yıllar için ham çelik üretimi 4,95 Mt’dan 19,36 

Mt’a çıkarak 4-5 kat artış göstermiş, buna karşın emisyon değerlerinde değişim olmayarak 

150 kg/ton’da kalmıştır (Tablo San5). 

Tablo San - 5 Elektrik Ark Ocaklı Tesislerdeki Üretim-Enerji Tüketim ve Emisyonları  
ELEKTRİK ARK OCAKLI TESİSLERDEKİ ÜRETİM - ENERJİ TÜKETİM VE EMİSYON BİLGİLERİ 

YILLAR ÜRETİM / ENERJİ 
TÜKETİM / EMİSYON 
BİLGİLERİ 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2010 2015 2020 

Üretim (mton/yıl) 4,95 8,50 9,10 14,85 17,13 19,36 22,50 30,00 40,00 

Enerji Tüketimi  
(MWh/ton üretim) 0,637 0,640 0,558 0,547 0,517 0,507 0,475 0,475 0,475 

CO2  (kg/ton üretim) 150 134 137 150 150 150 150 150 150 

Em
is

yo
nl

ar
 

Azot Oksit (kg/ton 
üretim) 0,016 0,027 0,079 0,026 0,129 0,102 0,0475 0,0475 0,0475 
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Partikül Miktarı 
(kg/ton üretim) 0,090 0,045 0,056 0,046 0,035 0,046 0,043 0,043 0,043 

Sülfür Oksit (kg/ton 
üretim) 0,030 0,038 0,030 0,015 0,027 0,081 0,164 0,164 0,164 

Atık miktarı (kg/ton 
üretim) 180 180 190 145 142 123 131 128 125 

                                                                                                                                                 Kaynak: DÇÜD, 2008 

Mevcut teknolojiyle, entegre tesisler ton ham çelik üretimi başına 1,8-2,0 ton CO2, 

elektrik ark ocaklı tesisler ise 0,2-0,4 ton CO2 salım yapmaktadırlar. Ultra düşük CO2 

emisyonlu çelik üretim teknolojileri üzerindeki çalışmalar 47 Avrupa şirketi ve enstitüsünün 

cevher bazlı demir üretiminde önemli CO2 azaltıcı teknolojiler geliştirmek üzerine devam 

ettirilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 2050 yılına kadar cevher bazlı çelik üretimindeki 

karbondioksit emisyon üretiminde %50 azalma sağlanması hedeflenmiştir. 

Hurda demir, demir cevherinin alternatifi olup, CO2 emisyonunun azaltılması geri 

dönüş hurda miktarı ile ilgilidir. Hurda ithalatında uluslar arası US ISRI (Institute of Scrap 

Recycling Industries) spesifikasyonları, HMS (Heavy Metal Scrap) 1 ve 2 ile GOST A3 

(Recycled Ferrous Metals General Specification) standartları kullanılmaktadır. Bu standartlara 

göre; hurdanın sıkıştırılmış gaz, yakıt ya da başka maddeler içeren kapalı kutu, kazan, ya da 

kasa benzeri parçalar, boş kovan, patlayıcı ve yanıcı madde içermemesine; hurdalarda 

radyoaktif madde içeren kimyasal, tıbbi, askeri cihazlar; radyoaktif serpintiye maruz kalmış 

çelik konstrüksiyon atıklarının bulunmamasına, demir dışı metal ve maddeler, nikelaj, krom, 

galvaniz, kalay, kurşun, emaye kaplama olmamasına, presli veya serbest teneke, çivi, aşırı 

pas, yağ, boya ve zift bulunmamasına dikkat edilmektedir. Ayrıca hurdada radyasyon 

kontrolü, TAEK ile yapılan antlaşma gereği uygunluk belgesi alınarak yerine getirilmektedir. 

Türkiye’nin ithal ettiği hurda demirin bölgelere göre dağılımı Ek San1’de tablo halinde 

verilmiştir [San6]. 

Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneği (DÇÜD)’nin komisyonumuza verdiği 

sunumda; sektörün hâlihazırda sıvı çelik üreten 3 Entegre ve 18 Elektrik Ark Ocaklı (EAO) 

tesise sahip olduğunu, üç tane kuruluşun emisyon izni aldığını, on kuruluşun eksikliklerini 

tamamlayarak Çevre ve Orman Bakanlığına müracaatlarını yaptıklarını, yedi kuruluşun da 

dosyasını hazırlamak gayreti içerisinde olduklarını, şu ana kadar yaklaşık 1 milyar dolar 

civarında bir yatırım yaptıklarını, ayrıca deşarja konu olan sular açısından ise, bütün 

kuruluşlarının deşarj izni bulunduğunu, sadece iki tane kuruluşlarının organize sanayi 

bölgelerinde bulunduğundan atık sularını ortak bir yere göndermekte olduklarını, onun 

dışında kendi imkânlarıyla arıtma  ünitelerini kullanarak suları deşarja tabi tuttuklarını, 
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prosesten gelen suların temizlendikten sonra tekrar prosese geri beslendiğini, su konusunda 

da, karbondioksit konusunda da çelik sektörünün dünya standartlarına ulaşma noktasında 

azami gayreti gösterdiklerini, Kyoto Protokolü’nün imzalanması hâlinde ise bunun sektöre 

getirebileceği yükümlülüğün yaklaşık 1,4 milyar dolar civarında bir yatırıma ihtiyaç 

duyulacağını ifade etmişlerdir. 

Demir dışı metaller sanayinde ise önemli oranda enerji tüketimi alüminyum 

üretiminde gerçekleşmektedir. Enerji depo eden metal olarak bilinen alüminyum üretiminde, 

en büyük girdi enerjidir. Türkiye’de alüminyum üretim maliyetinde enerjinin payı %50 

düzeyinde iken, çeşitli ülkelerde bu değer %11 ile %30 arasında değişmektedir. Halen 

kullanılan teknoloji fazla enerji tüketen eski teknolojidir. Teknoloji yenilemekle ve tesislerin 

modernizasyonu ile verim artırılabilir ve enerji tasarrufu sağlanabilir. 

Çimento Sektörü 
Dünyanın en önemli çimento üretim merkezlerinden biri olan Türk çimento sektörü, 

en fazla enerjiyi tüketen ve sera gazı emisyonlarını etkileyen sektörlerin başında gelmektedir. 

Bu enerjinin tamamına yakını kömür, doğal gaz, elektrik ve petrol gibi fosil kaynaklardan 

karşılanmaktadır. Çimento sektörü tüm sanayi alt sektörleri içerisinde 2004 yılında 

gerçekleşen %85’lik oran ile en fazla sera gazı salımı yapan sektör olarak öne çıkmaktadır. 

Ülkemizde sera gazı emisyonlarının sınırlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması 

durumunda bundan en fazla etkilenecek sektörlerin başında çimento sektörü gelmektedir.  

Kullanılan enerji miktarına oranla diğer sektörlere kıyasla bu kadar yüksek salım 

yapmasının sebebi ise temel olarak klinker üretimindeki kimyasal süreçlerden 

kaynaklanmaktadır. Hammaddenin çok yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi ile çimento ana 

bileşeni olan klinkerin üretilmesi en fazla karbondioksit emisyonuna neden olmaktadır. 

Çimento üretiminde ısıl işlemler yaklaşık 1100ºC - 1300ºC’de, klinker üretimi (kalsinasyon) 

aşamasında döner fırına beslenen toz kömürün yanması ile oluşan enerji ile meydana 

gelmektedir. Çimento sektöründe prosesten kaynaklanan atık su yoktur. 

Çimento sektöründen kaynaklanan sera gazı salımlarının yakın dönemde azalması 

beklenmemektedir. Özellikle inşaat sektörünün iç talepteki yüksek artış ve 2005 yılından 

başlayarak hızlı bir şekilde büyümesi sonucunda sektörden kaynaklanan salımlar da artmıştır. 

Ancak, Türkiye çimento sektöründe son 15 yıllık dönemde klinker kullanımında temelde 

teknoloji değişikliği sebepli olarak (prekalsinasyon yöntemleriyle veya diğer iyileştirmelerle) 

yaklaşık %20 seviyesinde bir verimlilik artışı sağlanmıştır [San7].  Ülkemizin büyük bir 
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bölümü birinci derece deprem bölgesi olup bu bölgelerde depreme dayanıklı konut ihtiyacı üst 

seviyededir. Ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olduğu ve henüz sanayileşmesini 

tamamlayamadığı göz önüne alındığında yakın ve orta gelecekte imalat sanayinin gelişmeye 

devam etmesi, beraberinde konut ve konut dışı bina ihtiyacı, altyapı yatırımları, şehirleşme 

oranı artış hızı gibi ihtiyaçlar sonucu sektör kaynaklı emisyonların da artacağı 

öngörülmektedir. 

Türkiye’deki çimento fabrikalarının 1990, 1995, 2000, 2005 ve 2006 yılı klinker 

üretim kapasiteleri ile gerçekleştirilen fiili klinker üretimleri Tablo 6’da yer almaktadır. 

Rekabet Kurumu’nun esasları uyarınca, söz konusu bilgiler ancak bölgesel bazda 

iletilebilmektedir [San7].  

Türk Çimento sanayi için toplu bir model geliştirilmiş ve bu model ile üretimde 

kullanılan enerjinin hesaplanması, enerji kullanımından ve klinker üretimindeki kimyasal 

işlemlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının belirlenmesi (yakıt ve elektrik) hedeflenmiştir. 

Bu çalışmada tüm tesislerin kuru sistem ile çalıştığı varsayılmış olup, enerji verimliliği ve 

CO2 emisyonlarına ilişkin farklı senaryoların incelenmesi için kullanılmış ve 2004-2020 

yılları arasındaki dönemde enerji verimliliğinin arttırılması ve CO2 emisyonlarının azaltılması 

için gerekli önlemlerin alınabilmesi için en iyi uygulama planı ve öngörüler geliştirilmiştir.  

Tablo San - 6 1990-2007 Yılları Klinker Üretim Bilgileri ( ton klinker/yıl) 

Yıllar Marmara Ege Akdeniz Karadeniz İç Anadolu Doğu 
Anadolu 

G. Doğu 
Anadolu TOPLAM 

1990 6.797.470 2.512.084 3.094.150 2.038.287 3.021.270 662.980 2.125.343 20.251.584

1995 8.774.834 3.597.515 4.009.000 3.232.900 4.250.732 907.541 2.323.017 27.095.539

2000 8.973.356 4.555.149 5.182.994 2.757.305 4.373.577 986.955 2.121.005 28.950.341

2003 9.279.559 5.038.225 5.374.142 3.251.991 4.255.063 1.052.704 2.167.256 30.418.940

2004 9.441.895 5.167.550 5.629.053 3.913.307 4.630.598 1.269.538 2.736.810 32.788.751

2005 11.191.249 5.039.000 5.982.996 4.246.453 5.140.118 1.509.076 3.273.071 36.381.963

2006 11.624.260 5.477.567 5.961.650 4.282.444 6.010.626 1.585.902 3.255.269 38.197.718

2007 - - - - - - -  
42.000.000(1)

(1) Bölgesel bazda 2007 yılı verileri henüz tamamlanmamış olup, 2007 yılı tahmini üretim rakamı sunulmuştur. 

                                                                                                                                                   Kaynak: TÇMB,2008  
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 Türkiye Çimento Müstahsiller Birliği’nin komisyonumuza yaptığı sunumda, çimento 

sanayine gelişmiş teknoloji uygulayacaklarını, buradan daha az yakıt sarfiyatıyla klinker 

üretimini, daha az elektrik sarfiyatıyla da klinker ve çimento üretimini gerçekleştireceklerini, 

Ülkemizde “portland çimentosu” olarak nitelenen saf çimento kullanımının tercih edildiğini, 

oysa AB ülkelerinde katkılı çimento kullanım oranının Türkiye’den çok daha yukarıda 

olduğunu Türkiye’nin de daha fazla katkı kullanan çimento üretimine biran önce geçmesi 

gerektiğini belirtmiş, fabrikaların bu konudaki performanslarını takip ettiklerini, gerekli 

yatırımların yapıldığını,  devletin de bu konuda teşvik ve düzenlemeleri sağlaması lazım 

geldiğini, yenilenme, modernizasyon konusunda aynen Avrupa’daki fabrikalarda olduğu gibi 

teşvik görmesi gerektiğini, CO2 emisyonun azaltılması için klinkerin azalması gerektiğini, 

klinkerin azalması için de daha fazla katkı kullanarak (kalker, cüruf, uçucu kül vs.) çimento 

üretiminin gerçekleştirilmesini, çimentonun kalitesini, beton mukavemetini değiştirmeden 

daha az klinker kullanarak çimento üretiminin yönetmeliklerle teşvik edilmesi lazım geldiğini 

söylemiştir. Bugün, ortalama, 1 ton çimento üretmek için 800 kilogram klinker kullanıldığını 

bunun ise %80’e karşılık geldiğini,  Avrupa’da ise bu oranın %70 olduğunu bizim de bu 

oranlara düşmemiz gerektiğini vurgulayarak, klinker üretiminde fosil yakıtlar yerine atık yakıt 

kullanımını cesaretlendirmek ve teşvik etmek gerektiğini, Türkiye’de çimento fabrikalarında 

atık yakımının Avrupa’ya göre çok düşük olduğunu, bugün atık yakımının Almanya’da % 

60’lara çıktığını, Avrupa genelinde birçok ülkede %40’ın üstünde bulunduğunu, bizde ise %2-

%3 olan atık kullanımımızı, mütevazı bir hedef olan %25’lere çıkartmak temennisinde 

bulunduğunu ifade etmiştir. 

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde, çimento tüketimimizde %65-%70 nisbetinde bir 

büyüme beklenmektedir. Bu durumda, çimentonun yarı mamulü olan klinker üretiminin de 

aynı oranda artması gerekir. Ancak, bu gün %85 mertebesinde olan “Klinker/Çimento” 

oranının Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu üzere daha fazla katkı kullanılarak, %80-%70 

seviyelerine düşürülmesi hedeflenmekte olup, klinker üretimindeki artışın %60 civarında 

olması mümkün olabilecektir. Bu esaslar doğrultusunda yapılmış olan öngörüler Tablo San-

7’de sunulmaktadır.  

Tablo San - 7 Üretim Projeksiyonları  

 2007 2010 2015  2020 

Yıllık Üretim  
(ton çimento/yıl) 52.500.000 62.500.000 80.000.000 90.000.000 

Klinker/Çimento Oranı 0,85 0,842 0,830 0,819 
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Yıllık Üretim  
(ton klinker/yıl) 44.625.000 52.625.000 66.400.000 73.710.000 

                                                                                                                                       Kaynak: TÇMB, 2008  
 Çimentonun girdileri başta kalsiyumoksit, silisyumoksit, alüminyumoksit, demiroksit 

vb. metal oksitlerden oluşmaktadır. İçerisinde bu oksitleri içeren bazı atıkların çimento 

endüstrisinde hammadde olarak kullanılması mümkündür. Demir-çelik endüstrisinin yüksek 

fırınlarının atığı olan yüksek fırın cürufu ve enerji santrallerinin atığı olan uçucu kül, elektro 

metalurji endüstrisinin atığı olan silis dumanı çimento içerisinde katkı maddesi olarak 

kullanılabilmekte ve klinkeri kısmen ikame edebilmektedir. Hurda araç lastikleri, atık 

kağıtlar, atık yağlar, ahşap atıkları, kağıt proses çamuru, arıtma tesislerinin atık çamurları, 

lastik ve plastikler ve etkinliği kaybolmuş solventler çimento sanayinin alternatif yakıt olarak 

kullanmakta olduğu başlıca atıklardır. Katkı maddesi ve atıkların çimento sektöründe 

kullanılması, bir yandan rekabet gücünü arttırırken, bir yandan da atıkların değerlendirilmesi 

ve çevrenin korunması yoluyla toplumsal atık sorununa katkıda bulunabilme imkanını 

yaratacaktır. 

Atıkların toplanması, tasnifi ve çimento fabrikalarınca kullanılması için atık üreticileri 

ile yerel idarelerin sorumlulukları daha net bir biçimde yeniden belirlenmelidir. Atık, ticari 

değeri olan bir emtia hüviyetinden arındırılıp, uygun prosesler kullanarak, bertaraf edilmesi 

zorunlu olan bir çevre sorunu olarak değerlendirilmelidir. Ancak böyle bir yaklaşımla, söz 

konusu atıkların, aynen AB ülkelerinde olduğu gibi, çimento fabrikalarında bedel karşılığında 

bertarafı mümkün olabilir. Kısaca çimento sanayinde,  atıkların yakıt olarak kullanılabilmeleri 

için hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.  

Türkiye’nin Dünyadaki önemli çimento üretici ülkelerinden (Dünya çapında ilk 10 

içerisinde) biri olduğu ve özellikle iç talep ve AB’den gelen dış talep gibi faktörler dikkate 

alındığında, çimento sanayi kaynaklı enerji tüketiminin ve temelde proses kaynaklı olan sera 

gazı emisyonun artması beklenmektedir. Ancak klinker üretiminde katkı maddesi 

kullanımının artması ve bu yöntemle üretilen çimentonun iç pazarda talep görmesi, aynı 

zamanda AB’ne yapılacak katkı maddeli çimento ihracatının artması, sektörden kaynaklanan 

sera gazı emisyonun bir miktar azalmasını sağlayabilecektir.  

Kağıt Sektörü 
 Kâğıt Sanayinin gelişmesi, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir ve kişi başına 

tüketilen kâğıt karton miktarı ile gelişmişlik düzeyi arasında çok yakın bir ilişki vardır. 2004 
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yılı itibarı ile dünya ortalamasında kişi başına 60 kg. kâğıt-karton tüketilirken, gelişmiş 

ülkelerde kişi başına 240 kg, ülkemizde ise bu rakam henüz 42 kg. civarındadır. 

Kağıt sektöründe uygulanmakta olan prosesler, odundan kağıt üretimi ve selülozdan 

kağıt üretimi şeklindedir. Odundan kağıt üretilmesi sırasında odunun yongalanması, 

pişirilmesi selülozun ayrılması gibi işlemlerin uygulanması nedeniyle, selülozdan kağıt 

üretimi işlemine oranla daha fazla enerji ve su tüketimi olmaktadır. Kağıt üretimi esnasında 

çok fazla elektrik enerjisi sarfiyatı olduğu gibi önemli miktarda baca gazı emisyonu, atık su ve 

katı atık meydana gelir [San2].  

Kraft kağıt hamuru işlemi esnasında yüksek oranda kötü kokulu, azaltılmış kükürt 

bileşiklerinin emisyonu, toplam azaltılmış kükürt gazları olarak ölçülür ve hidrojen sülfit, 

metil merkaptanlar, dimetil sülfit ve dimetil di sülfit içeren gazlar bacadan atmosfere atılır. 

Bacadan atılan kirletici emisyonu 0.3-3 kg/metrik ton hava ile kurutulmuş kağıt hamurudur. 

Hava kurutmalı kağıt hamuru %90 parça kuru fiber ve %10 su olarak tarif edilir. Diğer 

kirleticilerin oluşma hızı partikül madde 75-150 kg/ton, SOx 0.3-30 kg/ton, NOx 1-3 kg/ton ve 

siyah likor oksidasyonu sonucu oluşan uçucu organik maddeler 15 kg/ton’dur. Sülfit kağıt 

hamuru işleminde SOx 15 kg/ton’dan 30 kg/ton’un üzerine kadar oluşabilir. Mekanik ve termo 

mekanik kağıt hamuru işleme tesislerinde daha az miktarda hava kirletici gazlar oluşmaktadır. 

Buhar üretim tesisinde kullanılan kömür veya fuel-oil içindeki kül ve kükürt miktarına bağlı 

olarak bacadan atılan kükürt dioksit ve partikül miktarı değişir.  

Kimyasal hamur üretiminden oluşan atık sular 12-20 kg BOİ/ton (ki değeri 350 

kg/ton’a kadar çıkabilir) dur. Mekanik hamur üretim tesislerinin atık sularında 15-25 kg 

BOİ/ton oluşur. Kimyasal mekanik hamur işleminden oluşan atık suyun BOİ değeri, mekanik 

hamur üretiminde oluşan atık suyun BOİ değerinden 3 ila 10 kat daha yüksektir.  

Kurutulmuş kağıt hamuru metrik tonu başına 20-250 m3 atık su oluşur. Bu atık suların 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) değerleri oldukça yüksektir. BOİ değeri 10-40 kg/ton,  

Toplam Katı Madde (TKM) 10-50 kg/ton, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) değeri 20-200 

kg/ton’dur. Dioksinler, furanlar ve diğer absorblanabilir maddeler 0-4 kg/ton’dur.  

Azot, fosfor gibi besi maddelerinin ana kaynağı odun gibi ham maddelerdir. Fosfor ve 

azot, atık sulara karışır. Ağartmada peroksit, ozon, ve diğer kimyasalların kullanımı mangan 

gibi ağır metaller için kompleks agent kullanılmasını gerektirir. Atık su arıtma tesisinde 

oluşan çamur 50-150 kg/ton katı madde içerir. Bu katı maddeler atık kağıt içerir ve geri 
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kazanılarak yakıt olarak kullanılabilir. Kireç çamuru ve kül uygun depolama alanlarında 

depolanmalıdır. Kağıt sektöründe, aynı demir-çelik sektöründe olduğu gibi aşırı su tüketimi 

olduğundan su kullanım bilançosunun çıkarılmasında fayda görülmektedir. 

Kullanılmış kağıtların geri kazanılması ile kağıt üretiminin hammaddesi olan ağaçtan, 

sudan ve elektrik enerjisinden tasarruf etmek mümkün olabilmektedir [San8]. 

Tablo San - 8 Bitkiden ve Kullanılmış Kağıttan Kağıt Üretiminin Karşılaştırılması  
Bitkiden (ağaç vb.) 1 ton kağıt üretimi Kullanılmış kağıttan 1 ton   kağıt üretimi   

2,4 ton odun 1,2 ton kullanılmış kağıt 

440 ton su 1,2 ton su 

7600 kwh. Elek. Enerjisi gerekli 2800 kwh. Elek. Enerjisi gerekli 

Sadece kullanılmış kağıttan üretilen kağıt için harcanan enerji, bitkiden (ağaç vb.) elde 

edilene göre yaklaşık 1/3 oranındadır. Ayrıca, üretimin atık kağıt kullanılarak yapılması 

halinde imalat için gerekli olan su ve kimyevi maddelerin daha az kullanılacak  olması su 

kirliliği açısından da son derece önemlidir. İyi organize edilmiş bir toplama sistemi (kamu ve 

özel sektörlerde, üniversitelerde, belediyeler ve eğitim-öğretim kurumlarında vb.)  

belediyelerin katı atık toplama yüklerini hafifleteceği gibi, çöplüklerde bertaraf edilmesi  

işlemini de önleyebilecektir. Şehir içi bölgelerde atık kağıdın toplanması, tasnifi ve nakliyesi 

dolayısıyla yeni istihdam sahaları da ortaya çıkacaktır. 

Seramik Sektörü  
 Seramik, kil, kaolen, kuvars, feldspat gibi inorganik-metalik olmayan hammaddelerin 

belirli oranlarda karıştırılarak akışkan bir çamur haline getirilmesi, daha sonra da alçı ve/veya 

sentetik reçine kalıplarda şekillendirilerek yüksek sıcaklıkta pişirilip su emme değeri 

%0,75’in altında olan lavabo, klozet, yer ve duvar kaplama seramikleri, pisuar ve duş teknesi 

gibi ürünlerden oluşur [San9]. 

Seramik sektörü, üretim prosesi içindeki kurutma ve pişirme işlemlerinden dolayı, 

oldukça yoğun enerji tüketen bir sektör olup, üretim maliyetleri içinde ki enerjinin payı diğer 

sektörlere oranla oldukça yüksektir. Sektörde baca gazlarındaki ve kırma-öğütme 

ünitelerindeki tozlar, değişik proseslerle tutulmakta ve sanayi atık suları temizlenerek çevre 

kirliliğinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır [San2]. 

 Sektörün yoğun olduğu bölgelerden Doğal Gaz Boru Hattı’nın geçirilmiş olması 

sebebiyle, temiz ve kolay yakılır olan gazın kullanımı, sera gazı emisyonlarının azalmasında 

olumlu bir etkisi olmuştur. Katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar 
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sürdürülmektedir. Atık suların temizlenmesi ile ilgili tesisler ise kuruluşlarca genelde 

tamamlanmıştır. Firmaların önemli bir kısmı ISO 14000 belgesi almıştır.  

Cam Sektörü 
Cam üretiminde kullanılan en önemli girdiler, kum, soda, dolomit, kuvarts gibi  

maddelerdir. Türk cam sanayi %98 oranında yerli hammadde kullanmaktadır. En çok 

kullanılan girdilerden birisi olan soda üretiminde Türkiye’nin payı dünyada %1,7, Avrupa 

Birliğinde ise %10’dur.  

Cam endüstrisinde tüketilen enerjinin %70-80’i fırınlarda tüketilmektedir. Fırınlarda 

kullanılan enerjinin %45-50'si hiç üretim yapılmasa bile fırın içindeki cam kütlesini sıcak 

tutmak için verilmektedir. 

Dünya ve Avrupa pazarlarında rakipleriyle yoğun bir rekabet içinde olan Türk Cam 

Sanayi büyümesini sürdürerek performansını arttırmaktadır. 2 milyon ton’u aşan üretimi ile 

dünyada %2, Avrupa’da %6 paya sahiptir. T.Şişe ve Cam Fab.A.Ş. cam cirosu ile dünya cam 

üreticileri arasında 14’üncü sırada yer almaktadır. Bazı kuruluşlarımız faaliyet konumları 

itibariyle uluslar arası konumlandırmada ön sıralarda yer almaktadır. Ülkeler, enerji 

kullanımını azaltmak için yasal düzenlemelerle binalarda kaplamalı cam (Low-E) kullanımına 

ağırlık vermektedir [San2]. 

Petrol fiyatlarındaki artışlar ve iklim değişikliği konusundaki kaygılar, fosil yakıt 

tüketimini azaltacak ekonomik gelişmeleri desteklemektedir. Bu bağlamda yapılarda büyük 

enerji tasarruflarının ortaya çıkarılabilmesi camlama teknolojilerindeki gelişmeleri 

tetiklemektedir. Mevcut enerji sakınan ve soğutma ihtiyaçlarını azaltarak toplam yapı enerji 

ihtiyaçlarını azaltan cam kaplamalarının yanısıra, ‘sıfır enerjili yapı’ ya da ‘enerji üreten yapı’ 

kavramları cam yüzeylerinin enerji üretimi için kullanılmasını teşvik etmektedir. 

Verimliliği arttırmayı, başta enerji olmak üzere maliyet düşürmeye yönelik teknolojik 

iyileştirme ve geliştirme ile katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik Ar-Ge 

çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Çevre ve enerji kullanımı ile ilgili yasalar ve 

bunun getirdiği yatırım ihtiyacı özellikle gelişmiş ülke üreticileri üzerinde büyük baskılar 

oluşturmakta, önemli miktarda kaynak tahsisi bu alandaki yatırımlara ayrılmaktadır. Çevre 

yasalarını uygulama etkinliğinin ülkeler arasındaki farklılığı, yine aynı üretici ülkeler 

arasındaki haksız rekabetin bir diğer kaynağını oluşturmaktadır. 
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Tekstil Sektörü 
Tekstil sektörünün ürün kalitesi ve üretim teknolojisi çağdaş dünya standartlarındadır. 

Üretimin yaklaşık dörtte üçü on yaşından daha genç makine ve teçhizatla 

gerçekleştirilmektedir. Bu sektörde toplam maliyet içersinde enerjinin payı %9-16 arasında 

değişmektedir Ancak son yıllarda Çin ve benzeri ülkelerden ithal edilen tekstil ürünleriyle 

tekstil sektöründe bir dar boğaza girilmiştir. 

Tekstil zinciri ham elyafın üretilmesi ya da hasadı ile başlamaktadır. Bu BREF'de ele 

alınan işlemlerin ve tekniklerin özünü, "terbiye işlemleri" olarak adlandırılan işlemler 

(örneğin, yıkama ve kurutma da dahil olmak üzere, ön terbiye, boya, baskı, bitim işlemleri ve 

kaplamalar) oluşturmaktadır. Özellikle ön terbiye ve boya işlemlerinde aşırı su kullanımı söz 

konusu olup, aşırı kirletilmiş suyun arıtılması da son derece masraflıdır. Tekstil sektöründe 

katı atıklar da mevcuttur. Üretimden gelen bu endüstriyel katı atıklar çoğunlukla geri 

dönüşümlüdür; pamuklar, sentetik ve diğer elyaf ve kumaşlar gibi, geri dönüşümlü 

olmayanlar ise; hurda ıskarta parça, ve şardon elyaf, deneme amacı ile boyanmış bez 

parçaları, kağıt ve diğer laboratuar malzemeleridir.  

IPPC'de bu direktife konu olan tesisler kapasitelerine göre belirlenmiştir. Liflerin ve 

tekstil materyallerinin ön terbiye (yıkama, ağartma, merserizasyon gibi işlemler) veya boyama 

işlemlerinin gerçekleştirildiği ve işlem kapasitesi 10 ton/gün'den daha büyük olan fabrikalar 

Direktif kapsamına girmektedir. Bu belirlemeye karşın çeşitli üye devletler yine de bu 

kapsamı da kendilerine uygun şekilde yorumlama eğiliminde olmuşlardır. Hollanda ve 

İskandinav ülkeleri (Finlandiya, Danimarka ve İsveç) 10 ton/gün kısıtlamasını kabul etmemiş, 

kapasitesine bakılmaksızın tüm işletmeleri IPPC kapsamına almıştır. Buna karşın, Fransa 10 

ton/gün sınırının üstündeki tekstil işletmelerine Direktifi uygulamaktadır. İtalya ise diğer 

ülkelerden farklı bir yol izleyerek 3 yılın ortalama değerlerini alıp kapasite kullanımını tespit 

etmektedir. Buna göre tespit ettiği kullanılan kapasiteye göre tekstil işletmelerini 

gruplamaktadır [San2]. 

IPPC Direktifi'nin Türkiye'de uygulanması zorlu ve zaman alacak bir süreç olacaktır. 

IPPC, kapsamı ve son derece teknik olan içeriği nedeniyle bu alanda uzmanların 

yetiştirilmesini gerektirmektedir. Sanayicilerin ve toplumun IPPC'ye uyum çalışmalarının her 

aşamasına katılımı sürecin Türkiye'de de verimli ilerlemesi özellikle sanayicilerimizin bu 

süreci sahiplenmesi ile mümkün olabilecektir. 

Otomotiv Sektörü 
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Yakıt kalitesinin motorlu araçlardaki emisyonun azaltılmasında çok önemli katkısı 

bulunmaktadır. Kaliteli akaryakıtın ülke çapında temin edilebilmesi 2008 yılı içerisinde 

mümkün olabilecektir. Otomotiv sektörü de, motorlu araçlarla ilgili teknik mevzuat uyum 

programına göre ve anılan tarihte 98/70/EC direktifine uygun akaryakıt üretileceği dikkate 

alınarak, benzin ve dizel motorlarda gerekli planlama ve yatırım çalışmalarını tamamlamak 

üzere olduklarını belirtmektedirler.  

 Şekil San-3’de görüleceği gibi Türkiye 2006 yılında 1 milyon adet üretimle Dünya 

sıralamasında 16. sırada yer alırken,  2010 yılı hedefi ise 2 milyon adet olarak öngörülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             Kaynak: OICA/2006 
Şekil San - 3 Dünya ve Türkiye Otomotiv Sanayi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                             Kaynak:OSD, 2008 
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Dolara ulaştırmıştır. Üretimin %73’ü küresel pazarlara (%98’i AB pazarına) ihraç 

edilmektedir. Toplam pazarda ithalat oranı %56, otomobil pazarında ise %66 dır. Otomotiv 

sanayi, daha yüksek katma değer üreterek sürdürülebilir küresel rekabet için 2 milyon üretim 

ve 1,5 milyon araç/40 milyar Dolar ihracat hedefinde çalışmalarına devam etmektedir 

[San10].      

Avrupa Birliği mevzuatı içerisinde CO2 emisyon miktarlarını belirleyen standartlar 

bulunmaktadır. Bundan dolayı Avrupa Komisyonu'nun, motorlu taşıtların atmosfere saldığı 

karbon dioksit (CO2) miktarını 2012 yılına kadar büyük oranda azaltmayı planlamaktadır. Bu 

konuda,  otomotiv endüstrisi ile çevre dostları arasında yeni bir mücadele dönemi başlamıştır. 

Avrupa'nın etkili çevre kuruluşları tarafından, Avrupa Birliği'nin ulaşım emisyonlarını kontrol 

altına almadığı takdirde, küresel ısınmaya karşı Kyoto Protokolü ile yüklendikleri iddialı 

hedeflere ulaşmasının mümkün olamayacağına işaret edilmektedir. Ana tartışma 

noktalarından birisinin, CO2 emisyonlarını aşağı çekebilmek için, yeni teknolojilere yatırım 

yapmanın maliyetli olduğu belirtilmektedir.  

AB’de otomobil imalatçıları 1995 yılında ortalama 186 g/km CO2 ve 2003 yılında 164 

g/km emisyon değerlerinde hedeflerine ulaşırlarken, yeni bir strateji belirleyerek, teknolojik 

gelişme ve ilgili piyasa değişiklikleri yoluyla 2008 yılında AB’de satılan yeni otomobiller için 

ortalama 140 g/km CO2 emisyon değerine ulaşmayı hedeflemektedirler. 

 2015 yılına kadar ortalama 125 g/km CO2 emisyon hedefine ulaşmayı 

desteklemek. 

 Gelecekte daha fazla CO2 emisyonu azaltımı için potansiyel durumu gözden 

geçirmek,  

 Komisyonla ortak bir izleme sürecini kurmak ve gelecekte daha fazla CO2 

emisyonu azaltımı için potansiyel durumu gözden geçirmek,  

 Komisyonla ortak bir izleme sürecini kurmak.  

Yakıt tüketimi motor teknolojisi ile birebir ilgili bir konu olup, araçların sebep olduğu 

karbondioksit emisyonu azaltmak için mutlaka yakıt tüketimini azaltmak gerekir. Geçtiğimiz 

yıllarda teknolojik başarılarla yakıt tüketiminin büyük oranda azaltılarak 100 km'de 12,15 litre 

olan tüketimi, günümüzde 4,5 litreye kadar indirilmiştir. Tabii, bu teknolojik gelişmelerle 

sağlanan, ancak sınırı olan bir uygulama olup, daha aşağı inmek için yapılacak işler bir ölçüde 

kısıtlanmaktadır [San10]. 
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Motorlu Araçların Karbon Dioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi İle İlgili Tip Onayı 

Yönetmeliği (80/1268/AT), yapılan testlerle otomobilin yakıt tüketiminin ve emisyon yaptığı 

CO2 miktarının belirlenmesini ve buna göre araca tip onayı belgesi verilmesini 

amaçlamaktadır.  

01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Binek Otomobillerin Yakıt 

Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik 

yayımlanmış olup, yönetmeliğin amacı; tüketicilerin bilinçli seçim yapabilmesine imkân 

vermek için, piyasada satışa veya kiraya sunulan yeni binek otomobilleri CO2 emisyonu ve 

yakıt ekonomisi ile ilgili bilgi edinmesini sağlamak olacaktır.  

Ulaşımda alternatif yakıtlar: Benzin ve motorine alternatif olarak, Biyodizel, LPG, CNG, 

LNG, biyoetanol ve teknolojideki ilerlemeye bağlı olarak hidrojen, elektik ve güneş enerjisi 

sayılabilir. Alternatif yakıtların yaygın olarak kullanılabilmeleri için, yurt içinde yaygın 

olarak temin ve tedarik edilebilmesi, ucuz olması ve bu yönde teşvik edilmeleri 

gerekmektedir. 

Biyodizel kullanımı fosil kaynaklara bağımlılığı azalttığı gibi tarım sektöründe yeni iş 

alanları sağlayacaktır. Biyodizel, gıda ve diğer tarımsal ürünlerin üretimini engellemeden, boş 

tarım alanlarından elde edilen ürünler ile atık yağ ve tarımsal atıklardan üretilmelidir. Ancak 

EPDK aldığı bir kararla biyodizel üreticilerinin işleme lisansı almadan biyodizel 

üretemeyeceklerini kararlaştırmış olduğundan, 31.03.2007 tarihi itibarı ile ülke genelinde 103 

biyodizel tesisi, EPDK ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılmış olan protokol gereği 

Bakanlıkca denetlenerek, işleme lisansı olmayan 69 tesis mühürlenmiştir. Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığınca yapılan denetimler sadece işleme lisansı kontrolü şeklinde olmakta ve cezalar 

EPDK tarafından verilmektedir [San2]. 

AB’nde biyoyakıt kullanım payı yıllara göre artış trendi göstermekte, 2030 yılında 

yakıt tüketiminin %25’ni biyoyakıtlardan karşılamayı hedeflemektedirler; 

2005 yılında    %2   2010 yılında    %5,75       2020 yılında    %10       2030 yılında   %25 

LPG, benzin ve motorinden daha ucuz olması ve yakıt verimliliği nedeniyle özellikle 

sürekli araç kullanan (taksi esnafı vb.) tarafından tercih edilmektedir. Türkiye’de orijinal 

LPG’li araç imalatına da başlanmış olup piyasada yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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CNG uygulamasında, CNG’nin yüksek basınca dayanıklı, ağır tanklarda taşınması 

sorunu nedeniyle otomobillerde kullanılması pek uygun olamamaktadır. Ancak şehir içinde 

toplu taşımacılık sektöründe uygulamaları yapılabilir.  

Hibrid elektrikli taşıtlar, içten yanmalı motora sahip konvansiyonel taşıtlara göre 

birçok avantajlara sahiptir. Bu avantajlar şunlardır: 

 Rejeneratif frenleme kabiliyeti, frenleme sırasında kaybedilen enerjinin geri 

kazanılmasını sağlar.  

 Hibrid elektrikli taşıtta bulunan içten yanmalı motor, ortalama yükler için 

boyutlandırılmıştır. Tepe yükler için boyutlandırılmamış olması motor ağırlığını ve 

yakıt sarfiyatını azaltır.  

 Yakıt verimliliği önemli ölçüde artar, emisyonlar ise önemli ölçüde azalır.  

 Hibrid elektrikli taşıtlar alternatif yakıtlar kullanarak çalışırlar, fosil yakıtlara 

bağımlı kalmazlar.  

 İki yakıtla (benzin yada alternatif yakıt) çalışan hibrid elektrikli taşıtlar, içten 

yanmalı motorlu taşıtlara göre ortalama iki kat daha verimle çalışır. Bunun nedeni 

ise Hibrid elektrikli taşıtların, içten yanmalı motorlu taşıtlara göre daha düşük 

enerji kaybı olmasıdır.  

 Şehir içindeki trafik sıkışıklıklarındaki bekleme anında hibrid elektrikli taşıtlarda 

elektrik motorunun çalışmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu özellik, taşıtta enerji 

tasarrufu sağlamakta ve taşıtın verimliliğini arttırmaktadır.  

ELİT-1: Elektrikli Motor Taşıt projesinde (TÜBİTAK-MAM), TOFAŞ Türk Otomobil 

Fabrikası üretimi olan DOBLO marka taşıt hibrid elektrikli taşıta dönüştürülerek Türkiye’nin 

ilk hibrid elektrikli taşıt prototipi geliştirilmiştir. Hibrid elektrikli taşıtlar özellikle büyük ve 

kalabalık şehirlerdeki ulaşım için önemli bir alternatiftir. Bu taşıtlar enerji tasarrufu, emisyon 

ve gürültünün önlenmesi açısından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm büyük 

şehirlerimizde tercih edilmelidir [San2].  

 

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)’nin komisyonumuza yaptığı sunumda, ürünlerinin 

Avrupa Birliğinin çevre mevzuatını 2008’den itibaren yüzde yüz karşılar durumda olduğunu, 

gecikmenin en önemli nedeninin akaryakıt kalitesindeki eksiklikler ve Petrol Piyasası Kanunu 

çıkana kadar kaçak petrolün revaçta olmasından kaynaklandığını, ancak bunun da 

düzenlendiğini ve 2008 den itibaren kalite güvencesinin gerçekleştiğini ifade etmiştir. Avrupa 
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çapında, ülkeden ülkeye farklılık gösteren vergi sisteminin önce harmonize, yani tek olmasını, 

aracın karbondioksit emisyona göre vergilendirilmesini, yani düşük CO2'li araçlara düşük 

vergi vermek suretiyle, talebin yönlendirilmesini önerdiklerini, aracın pazarlama ile ilgili tüm 

dokümanlarında ve satış tarafındaki etiketlerinde aracın fiyatının yanında CO2 salımını da 

belirli bir şekilde gösterilmesinin zorunlu olması gerektiğini dile getirmiş, ekolojik sürüş veya 

çevreye duyarlı sürüş diye adlandırılan yeni bir programın uygulanması gerektiğini de 

vurgulayarak, ne kadar mükemmel bir araç yaparsanız yapın, araç doğru kullanılmadığı 

sürece, örneğin sık sık hızlanarak ve sık sık fren yaparak yakıt sarfiyatını artırmak, aracın 

bakımsız, klimasının ayarsız olması, vs. gibi yan etkenlerin de eğitimle düzeltilmesi 

gerektiğini, ayrıca, yakıtla ilgili önlemlerde, özellikle biyoyakıtların özel vergiyle teşvik 

edilmesini, trafikte ışıklandırma ve sinyalizasyon sistemiyle, kavşakların düzenlenmesi gibi 

benzer uygulamaların artırılması gerektiğini söylemiştir. 

Egzoz emisyonları ile ilgili yürürlükteki (AB Direktifleri ile uyumlu) mevzuata göre; 

 Dizel motorlu araçlardan yayılan kirletici gaz emisyonlar bakımından halen 

seviyesinde uygulanan emisyon değerlerinde, 1/1/2008 tarihinden itibaren Euro 

IV’e, 1/1/2011 tarihinden itibaren de Euro V’e geçilerek AB’de uygulanan 

emisyon değerlerine ulaşılmış olacaktır (Şekil San5). 

 Benzin motorlu araçlarda ise Euro III seviyesinde uygulanan emisyon 

değerlerinde, 1/1/2008 tarihinden itibaren Euro IV’e geçilecektir. 1992 yılından 

buyana uygulanan mevzuatla egzoz emisyonlarında oldukça bir düşüş 

gözlenmektedir (Şekil San6).  

 Yeni binek araçların yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu konusunda tüketicilerin 

bilgilendirilmesine ilişkin etiketlenmesine dair yönetmelik yayınlanmış olup, 

1.1.2009 tarihinden itibaren zorunlu uygulamaya girecek şekilde düzenlenecektir.. 
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                                                                                               Kaynak:OSD, 2008 
 
Şekil San - 5 1992 Yılından Bugüne Uygulanan mevzuatla Egzoz Emisyonunda Azalma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                Kaynak:OSD, 2008 
Şekil San - 6 1992 Yılından Bugüne Uygulanan Mevzuatla Egzoz Emisyonunda Azalma  

3.9.2.3.6 Enerji Verimliliği Kanunun Sanayi ve Ticaretteki Uygulamaları 
Türk sanayi politikasının temel amacı; artan dünya rekabet şartları altında, sanayinin 

rekabet gücünü ve verimliliğini artırarak, dışa dönük bir yapı içerisinde sürdürülebilir 

büyümeyi sağlamaktır. Ürün çeşitliliği, kalite ve verimlilikteki artışlar, toplam üretimde 

sanayinin payının yükselmesi, teknolojik gelişmelerin sonucudur. Bu bakımdan teknoloji, 

sanayileşme sürecinin en kritik noktasını teşkil etmektedir. Teknolojide gelişmenin en önemli 

göstergesi verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ise üretimin 

temel girdileri olan enerji ve ham madde kullanımındaki verimliliği beraberinde 

getirmektedir. Sanayi sektöründe enerji harcamalarının azaltılabilmesi için en uygulanabilir 

politika olarak “enerji verimliliği” gösterilmektedir [San2]. 

 Verimlilik ve tasarruf birbirleri ile iç içe olmasına rağmen, karıştırılmaması gereken 

kavramlardır. Verimlilik, yaşam standardı, hizmet ve üretim kalitesi ile miktarında düşüşe yol 

açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Kısaca, aynı işi daha az zamanda daha az enerji 

kullanarak yapmaktır. Enerji kaynaklarının korunması bakımından enerjinin ekonomik ve 

yüksek verimlilikte üretilmesi ve enerji kullanımında verimliliğin artırılması, dünyamızın 

maruz kaldığı kirlenme, küresel ısınma ve gaz emisyonları gibi zararların önlenmesini veya en 

azından asgari seviyede kalmasını sağlayacaktır. Bunun sonucunda enerji güvenliğini 
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artırarak, enerji yatırım ihtiyaçlarımız ve ithalat bağımlılığımız azalacak, ekonomik 

büyümenin iyileştirilmesine ve temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır.  

Dünyada her alanda olduğu gibi sanayide de rekabetin şiddeti ve şartları 

değişmektedir. Verimliliği artırmak, yenilikler yapmak, farklılaşmak, markalaşmak hayatta 

kalabilmenin ön koşulu haline gelmiştir. 

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun Sanayide Uygulamaları (özetle) [San2]; 

a) Enerji Yönetimi: Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri 

olan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi görevlendirilecek ve yıllık toplam enerji 

tüketimi 1.000 TEP’ten az olan işletmelere hizmet vermek üzere, organize sanayi bölgelerinde 

(OSB) enerji yönetim birimi kurulacak; yılda en az 50.000 TEP enerji tüketen ve kamu kesimi 

dışında kalan endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim 

birimi kurulacak, ancak organizasyonlarında kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel 

işletmeler, bu birimlerini enerji yönetiminde de görevlendirebileceklerdir. 2 Mayıs 2009 

tarihine kadar bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlere idarî yaptırımlar uygulanacaktır. 

 b) Verimsiz Malların Kullanımın Önlenmesi: 2 Mayıs 2008 tarihine kadar, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından belirlenen asgari verimlilik değerlerini sağlamayan kazanların, 

brülörlerin, kat kaloriferi ve kombilerin, elektrik motorlarının, klimaların, elektrikli ev 

aletlerinin ve ampullerin satışı, 2 Mayıs 2010 tarihinden itibaren yasaklanmasını öngören 

kanunun AB ile birlikte yeniden düzenlemesi çalışmaları sürdürülmektedir. Böylece enerji 

kullanımı gerektiğinden fazla olan ürünlerin kullanımından kaynaklanan kayıpların 

azaltılması hedeflenmektedir. 

c) Gönüllü Anlaşmalar: Yapılan gönüllü anlaşmalar kapsamında, 3 yıl içinde enerji 

yoğunluğunu en az %10 oranında azaltan endüstriyel işletmelerin, anlaşmanın yapıldığı yıla 

ait enerji giderinin %20’si, 100.000 YTL’ yi geçmemek üzere, ödenek imkanları dahilinde 

Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ve verimli 

kojenerasyon tesislerinin kullanımı ile üretilen ve işletme içinde tüketilen enerji, enerji 

yoğunluğu hesabında enerji tüketimine dahil edilmeyerek (tasarruf edilmiş enerji gibi 

sayılacak) bu konulardaki yatırımlar teşvik edilecektir. Uygulama ile endüstriyel işletmelerde 

enerji yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir. Uygulama ile sadece enerji tasarrufunun 

değil, aynı zamanda üretim artışının, yenilenebilir enerji kaynağı ve verimli kojenerasyon 

kullanımının da özendirilmesi amaçlanmaktadır. 
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d) Proje Destekleri: Endüstriyel işletmelerin, geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve bedelleri en 

fazla 500.000 YTL olan verimlilik artırıcı projeleri, bedellerinin %20’sine kadar 

desteklenecek ve asgari yatırım büyüklükleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen projeler 

ile yüksek verimli kojenerasyon yatırımları Hazine Müsteşarlığınca yatırım teşviklerinden 

yararlandırılacaktır. Bu uygulamalar ile kapsama giren ve enerji tüketimi açısından Türkiye 

sanayisinin en az %80’ini temsil eden endüstriyel işletmelerde, fırın, kazan, buhar kapanları, 

fanlar, pompalar, basınçlı hava üniteleri, elektrik motorları, soğutma sistemleri ve aydınlatma 

üniteleri gibi enerji tüketen ekipmanlar üzerinde verimlilik artırıcı tadilatların yapılması 

özendirilecektir. 

 e) KOSGEB Destekleri: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin eğitim, etüt ve danışmanlık 

konularında alacakları hizmetler, KOSGEB tarafından desteklenmektedir.  

f) Bilinçlendirme: Toplumdaki verimlilik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.   

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                               Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Şekil San - 7 Elektrikli Ev Aletleri Elektrik Tüketimi 

Sanayi ürünlerinin verimliliği bazında yürütülmekte olan başka bir mevzuat elektrikli 

ev aletleri alanındadır. Türkiye’de evlerde kullanılan enerjinin %20’si elektrikli ve elektronik 

aletlerce tüketilmektedir. Şekil San7’de bu tüketim dağılımı ev aletleri bazında verilmiştir. 

Son dönemde buzdolapları, elektrikli fırınlar, çamaşır makineleri, kurutma makineleri, 

bulaşık makineleri ve elektrik lambalarında enerji verimliliğine yönelik etiketleme 

standartlarına dair bir dizi yönetmelik yayımlanmıştır [San2]. 

 Bugün ortalama bir çamaşır makinesi, 1985 yılı teknolojisi ile üretilen çamaşır 

makinesi ile karşılaştırıldığında, %44 daha az enerji ve %62 daha az su tüketmektedir. Diğer 
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taraftan, gelişmiş teknoloji ile üretilen buzdolapları 1990’lı yıllarda üretilen ürünlerin yaklaşık 

¼’ü kadar enerji tüketmektedir. Buna somut bir örnek verilecek olursa, bir A+ buzdolabı, 

sadece 44 W ’lık bir ampul kadar enerji tüketmektedir. Eğer Türkiye’de 10 yıl ve daha eski 

teknolojiye sahip ürünlerin değişimini sağlayacak kampanyalara destek verilir ve teşvikler 

sağlanırsa Tablo San9’da sunulan enerji tasarruflarının sağlanabileceği hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de 10 yaşın üzerinde yaklaşık 16 milyon elektrikli ev aletinin bulunduğu 

belirtilmekte olup; bu cihazların yeni, enerji verimliliği yüksek ev aletleri ile değiştirilmesi 

halinde 2.500.000 MWh (2007 yılı elektrik üretimimizin yaklaşık %1,5’una karşılık 

gelmektedir, bugünkü mali değeri 200.000.000 YTL’dir)  enerji tasarrufu sağlanacağı 

hesaplanmaktadır. Bu büyük tasarruf kaynağını kullanmak için bir pazar dönüşümü 

sağlanmalıdır. Eski ürünlerin, üreticilerin pazara sunduğu yeni teknolojiye sahip verimli 

ürünlerle değiştirilmesi ve yeni ürün alacak tüketicilerin verimli ürünleri tercih etmesi bu 

pazar dönüşümünü sağlayacaktır. 

Tablo San - 9  10 + Yaşlı Ürün Değişiminden Sağlanacak Enerji Tasarrufu 
 10 + yaş 

ürün adeti 
Tasarruf 

(KWh/yıl) 
Toplam tasarruf 

KWh 
Buzdolabı 4.750.000 450 2.137.500.000 
Çamaşır Makinesi 2.975.000 90 267.750.000 
Bulaşık Makinesi    580.000 132 76.560.000 
Fırın 7.600.000 9,5 72.200.000 

TOPLAM       15.905.000  2.554.010.000 
   2.500.000 MWh 
   2.500 GWh 

                                                                                  Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Konut aydınlatmalarında ömürleri yüksek kompakt fluoresan lambalarının 

yaygınlaştırılması, ofis aydınlatmalarında verimli tüp fluoresan lambaların elektronik 

balanslar ile tesisi, yol aydınlatmalarında kaliteli armatürler içinde şeffaf tüp yüksek basınçlı 

sodyum buharlı lambaların kullanımı gibi kolay uygulanabilir önlemlerle önemli elektrik 

enerjisi tasarruf oranlarına ulaşılabilecektir.  

Türkiye’deki konut sayısının 2006 Haziran ayı verilerine göre 17.660.000 olduğu 

düşünülürse, her bir konutta 75 W’ lık 8 adet akkor telli lambalar yerine günde 4 saat ışıksal 

eşdeğeri 15 W olan 8 adet kompakt fluoresan lambalar kullanılması halinde yılda 12.376.000 

MWh tasarruf sağlanması mümkün olabilecektir [San2].  

17 660 000 konut x (75W-15W) x 8 adetx4 saat x 365 gün = 12.376.000 MWh 

Pazar dönüşümünün gerçekleşebilmesi için tüketicilerin, enerji verimliliği konusunda 

bilinçlendirilmesi, A sınıfı ve üzeri enerji verimlilik sınıfına sahip olan cihazların satın 
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alınmasının teşvik edilmesi gerekmektedir. Örneğin kamu ve özel sektör binalarında, 

üniversitelerde, eğitim ve öğretim kurumlarında, hastanelerde, ibadethanelerde, işyerlerinde 

ve konutlarda akkor telli ampuller yerine ekonomik ve ışıksal değeri aynı beyaz 

ampuller/flouresan lambaların ÖTV ve KDV’nin azaltılarak teşvik edilmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca, enerji verimliliği düşük cihazlara ek vergiler getirilmesi pazar dönüşümünün 

sağlanmasında yararlı olacaktır.  

 Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tüketicilerin enerjiyi daha etkin kullanan alet ve 

makineler konusunda bilgilendirmeleri için söz konusu cihazların üzerine görünür şekilde 

etiketlerin konulması zorunlu kılınmıştır. Türkiye’de tüketicilerin enerji verimliliği konusunda 

bilinçlendirilmesi ile enerji verimliliği ve etiketleme konusunda hazırlanan ve Ek San2’de 

verilen 12 adet AB direktifi, uyumlaştırılarak Türk hukuk sistemine kazandırılmıştır. 

  Elektrikli ev aletlerinin enerji etiketlenmesinin amacı; enerji tüketiminde tasarruf ve 

tüketicilerin enerjiyi daha verimli kullanan elektrikli cihazları tercih edebilmelerini 

sağlamaktır. Başka bir deyişle, tüketicinin satın alma kararını verirken benzer ürünleri enerji 

performansları yönünden mukayese ederek daha verimli ürünleri tercih etmelerine yardımcı 

olmaktır.  

 Enerji verimliliği sınıflandırması bir cihazın enerji tüketimi bazında A, B, C, D, E, F 

ve G harfleriyle ifade edilen yedi gruptan oluşmaktadır. A harfi en düşük enerji tüketim 

sınıfını göstermekte olup, A sınıfı bir elektrikli bir ürün alınması durumunda ortalama enerji 

tüketiminden %45 daha az enerji tüketilecektir. Diğer taraftan, G enerji sınıfına ait bir ürün de 

ortalama enerji tüketiminden en az %25 daha fazla enerji tüketecektir. 

 Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında, ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı 

aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip 

üretilmediği denetlenmelidir. Denetimler kapsamında, yer yer ürünlerin enerji etiketlerindeki 

verilerin doğruluğunu saptamak için numuneler alınmalı ve bu numuneler test 

laboratuvarlarında ilgili performans standartlarına göre test ettirilmelidir. 

Ayrıca, ev aletlerinin etiketlerindeki Watt değeri sayesinde bu aletin kullanımıyla CO2 

emisyon değeri hesaplanabilmektedir.  Elektrikli ev aletlerinin kullanımı esnasında harcanan 

elektrik gücü Watt türünden ifade edilmektedir. Tablo San10’da bazı önemli ev aletlerine ait 

ortalama güç değerleri ve kullanım esnasında harcanan elektrik kaynaklı CO2 emisyon 

değerleri listelenmektedir. Bu liste yardımıyla, hane başına elektrikli ev aletlerinden 
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kaynaklanan toplam CO2 emisyonu hesaplanabilir. Ev aletlerinin arka yüzündeki etiket 

üstünde bulunan Watt değerine A denilirse bu aletin kullanımından salınan CO2 aşağıdaki 

şekilde hesaplanabilir [San11]. 

A Watt x h saat = (Axh) Wattsaat (elektrikli ev aletinin toplam Wattsaat cinsinden değeri) 

[(A/1000) x h kiloWattsaat] x [530 g CO2/kiloWattsaat] = (A/1000) x h x 530 g CO2 

(elektrikli ev aletinin toplam kullanımı sonucu salınan CO2’nin gram cinsinden değeri) 

Tablo San - 10 Bazı Elektrikli Ev Aletlerinin Güç ve CO2 Emisyon Değerleri  
Elektrikli Ev Aletleri Ortalam Güç 

(Watt) 
CO2 Emisyonu 

(g/saat) 
Ütü 1.075 569,8 
Çamaşır Makinesi 600 318,0 
Bulaşık Makinesi 1.325 702,0 
Çamaşır Kurutma makinesi 4.000 2.210 
Tost Makinesi 1.020 540,6 
Elektrikli Fırın 3.100 1.643 
Elektrik Süpürgesi 900 477 
Saç Kurutma Makinesi 1.300 689 
Bilgisayar 225 119,3 

                                                             Kaynak: Kumbaroğlu, G. ve Arkdaşları, 2007 

Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği bilincini oluşturmak, enerji tasarrufu 

odaklarını ve miktarlarını tespit etmek ve etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına 

yardımcı olmak amacıyla izleme, kontrol ve benzeri enerji yönetimi uygulamaları, yalıtım, 

yanma kontrolü, atık ısı kullanımı, aydınlatmada gün ışığından daha fazla yararlanma ve 

yüksek verimli armatür kullanımı, kompanzasyon, elektrik motorlarında değişken hız 

sürücüsü uygulamaları gibi az yatırımlı önlemlerle %10’lar mertebesinde enerji tasarrufu 

sağlanabilmektedir.  

 Enerji Verimliliği Kanunun başarılı bir şekilde uygulanması ile sanayi sektöründe 

mevcut olan  %20’nin üzerindeki tasarruf potansiyelinin kazanılması sonucu, yıllık ortalama 

%6 artış ile 2020 yılında gerçekleşmesi beklenen sanayi sektörü nihai enerji tüketim artış 

trendinde %10 civarında bir düşüş sağlanması mümkün görülmektedir. 

 Enerji verimliliği yüksek ev aletlerinin ve ampullerin kullanılması, enerji tüketiminin 

artış hızını azaltacağından, 2006 yılı verilerine göre enerji ihtiyacının %72’sini ithal etmek 

zorunda olan ülkemiz ekonomisine de büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca, enerjinin etkin 

kullanılması ile elektrik üretiminde ortaya çıkan CO2 emisyonları da azaltılarak, küresel iklim 

değişikliği ve/veya çevresel sorunların çözümüne de katkıda bulunulabilir. 
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3.9.2.3.7  Sanayi Sektöründe Azaltım Faaliyetleri 
Dünyada ve özellikle AB’de bugüne kadar demir-çelik, çimento, kağıt hamuru ve kağıt 

gibi enerji yoğun sektörlerde büyük emisyon azaltma gayretleri sarf edilmiştir. Uluslararası 

rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu sektörlerde yapılacak enerji tasarrufu çalışmaları ülkelere 

önemli maliyetler getirebilecektir. Türkiye’de ise bu sektörlerde halen önemli bir tasarruf 

potansiyelinin bulunması ve bu çerçevede çeşitli imalat sanayi alt sektörlerinde alınabilecek 

enerji tasarrufu ve verimliliğine yönelik önlemler sera gazı emisyonlarının bir derece 

azalmasını sağlayabilecek ancak aynı zamanda diğer gelişmiş ülkelerde olduğu kadar yüksek 

maliyetlerle karşılaşılmasına da sebep olmayacaktır.  

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında uygulanabilecek bir diğer tedbir ise 

teknoloji değişikliğine yöneliktir. Özellikle demir-çelik, çimento ve otomotiv sektörleri 

ürünlerine karşı son yıllarda hızla artan iç talep dikkate alındığında çevreye duyarlı ve çevre 

dostu teknolojilerin anılan sektörler başta olmak üzere tüm sanayi sektörlerinde uygulanma 

oranının artması, sanayi kaynaklı sera gazı salım oranlarının ne ölçüde düşürülebileceği 

üzerinde belirleyici etmenlerden biri olacaktır. Ancak gerek enerji verimliliği gerekse 

teknoloji değişikliği alanlarında birtakım tedbirler alınır ve uygulanırken, sektörlerde üretilen 

katma değerin olumsuz etkilenmemesi ya da olumsuz etkilerin en düşük seviyede tutulması ve 

yapılacak yasal düzenlemelerin sektörün rekabet gücünü zayıflatmayacak nitelikte olmasının 

özel bir önemi olacaktır. 

Türkiye’de su tüketiminin %11’lik kısmının sanayide gerçekleştiği düşünüldüğünde ve 

iklim değişikliğinin su kaynakları, kullanılabilir su miktarı ve konutlarda kullanılan içme ve 

kullanma suyuna olan talepteki artış dikkate alındığında sanayi sektörünün suya olan 

gereksinimini azaltacak ve suyu tekrar arıtarak kullanmayı teşvik edecek nitelikte bir 

yapılanmaya gitmesi gerekli görülmektedir.  Öyle ki, aşırı su tüketimine gereksinim duyulan 

ham deri işletmeciliği, tekstilde ön terbiye ve boyama işletmeciliği gibi sanayi sektörlerinin 

büyümesi engellenmelidir.  

Komisyonun saha inceleme amaçlı Tekirdağ/Çerkezköy ve diğer bölgelerinde yaptığı, 

arazi çalışmaları sırasında, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü yetkililerin yaptığı açıklamalara göre 

toplam 443 hm3/yıl yer altı suyunun hesap edildiği, yer altı sularının 242,81 hm3/yıl (%48) 

içme+kullanma+sanayi suyu olarak (büyük bir bölümünün  sanayi amaçlı) kullanıldığını ifade 

etmişlerdir.   
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Ayrıca, bölgede bulunan sanayinin hem Organize Sanayi Bölgesi içinde hem de 

OSB’nin dışında verimli tarımsal arazilerde gelişigüzel yerleşmiş durumda olduğu  

gözlenmiştir. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda;  OSB’nin 1. kısımın 

atık suları faaliyet halindeki mevcut arıtma tesisine gitmekte olduğunu, 38 000 m3/gün 

kapasiteli endüstriyel arıtma tesisinde fiziksel, kimyasal, biyolojik olmak üzere komple arıtma 

yapılarak arıtılan suların Çorlu deresine deşarj edildiğini, 40.000 m3/gün kapasiteli 2. kısımın 

arıtma tesisinin ise inşaatının devam etmekte olduğunu, 2008 yılı içerisinde bu endüstriyel 

arıtma tesisininde devreye sokulmasının beklenildiğini ifade etmiştir.  

Veliköy, Çorlu,  Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve 

Merkez ilçede OSB ve sanayi alanı dışında kalan sanayi sektörleri değişik alanlara gelişigüzel 

dağılmış durumdadır. Bölgede bulunan sanayi işletmelerinin önemli bir bölümü atık su arıtma 

tesisine sahip olmasına rağmen yer üstü su kirliliği sorunu hala çözülememiştir. İlin başlıca 

yer üstü sularından olan Ergene nehri, Çorlu deresi ve Muratlı deresi su kalitesi yapılan 

ölçümlerde IV. Sınıf kirli su olarak tespit edilmiştir. Arıtma tesisi olan bazı sanayi kuruluşları 

da bakım ya da başka gerekçelerle arıtma tesislerini çalıştırmamaktadır. Bu yüzden derelere 

deşarj edilen bazı fabrika ve sanayi kuruluşlarının atık suları, rahatsızlık derecede kokulu, 

siyah renkli ve kirli şekilde akarak yer üstü-yeraltı sularının ve tarımsal toprakların aşırı 

kirletilmesine yol açmaktadır.  

Ayrıca arıtma tesislerini yapmayan, endüstriyel atık suyunu dereye gelişigüzel deşarj 

eden sanayici ile arıtma tesisini yapmış (her türlü yasal sorumluluklarını yerine getirmiş, 

gerek tesis maliyetleri, gerekse işletim masraflarını karşılayarak tesisinden çıkan kirli suyu 

arıtma işleminden geçirdikten sonra dereye deşarj eden) sanayiciler arasında haksız rekabet 

vardır.  

Önümüzdeki dönemde yerli ve yabancı sermayenin yapacağı, enerji kullanımı yoğun 

ve çevresel kirletici yüksek yeni sanayi tesislerinin (demir-çelik, çimento, kağıt ve tekstil 

sanayi gibi)  kurulması veya mevcut kapasitelerin artırılması yatırımlarına, bu işletmelerin 

getireceği çevresel maliyetler ile ülkemizin uluslar arası platformda karşılaşacağı 

olumsuzluklar dikkate alınarak geniş bir fayda analizi sonucu karar verilmelidir.   

3.9.2.3.8 Temiz Teknolojilerin Uygulanması 
Sera gazı emisyon azaltım çalışmalarında; enerjinin tasarruflu ve verimli kullanımıyla 

ilgili etkinlikler ve çalışmalar, yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileriyle birlikte, 

Türkiye’nin yararlanabileceği politika araçlarının başında gelmektedir.  
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9. Kalkınma Planında yer alan ve sanayi sektörünün yapısının değişmesine yönelik 

çok önemli bir hedef olan enerji yoğun yapıdan, hizmet yoğun yapıya dönüşüm planıdır. Bu 

kapsamda enerji az yoğun olan ancak yüksek katma değer yapısına sahip olan yüksek 

teknoloji, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve benzer sektörlerin Türkiye’de gelişimi ve 

yaygınlaşması amaçlanmıştır. Söz konusu Kalkınma Planı’nın 2007 Yılı Programında yer alan 

ve sanayi sektöründe iklim değişikliği ile mücadeleyi destekler nitelikte birtakım politikalar 

bulunmaktadır.  

Gelecekte amaçlanan demir-çelik üretim prosesinde, demir cevheri ile direkt olarak 

kömür kullanımından oluşan üretim tesisinde,  ergimiş çelikten nihai şekilde döküm yapan bir 

tesisle birleştirilecektir. Burada amaçlanan hammaddeden nihai ürüne, toplam kalite 

kontrolünde, müşteriye ürünün zamanında ulaştırılması kademelerindeki işlemleri ve zaman 

kaybını en aza indirmek için bilgisayar teknolojisindeki ileri tekniklerle kontrol edilecektir.  

Böylece, bazı proseslerin sistemden uzaklaştırılmasıyla ve üretimindeki artışla, hem enerji 

sarfiyatı, hem de yüksek yatırım maliyetleri azaltılmış olacaktır. 

İleriye yönelik olarak uygulanabilecek bir diğer tedbir ise tıpkı AB’de olduğu gibi 

özellikle büyük sanayi tesislerini hedef alan bir emisyon ticareti mekanizması ve karbon 

borsasına benzer bir yapılanmanın ülkemizde kurulmasıdır. Elektrik üretim tesisleri, demir-

çelik, çimento ve petro-kimya sanayi gibi enerji yoğun sektörlerde öncelikli olarak 

uygulanabilecek emisyon ticareti mekanizması ile özellikle büyük tesislerde enerji 

yoğunluğunu azaltma bir fırsat olarak değerlendirilebilir. [San2]. 

Temiz üretim teknolojilerine en güzel örnek, 1996 yılında Erdemir'de işletmeye alınan 

II. Soğuk Haddehane Tesisi'dir. I. Soğuk Haddehane prosesinden 328 m3/saat'lik atıksu 

oluşurken, II. Soğuk Haddehane prosesinden ise 10-15 m3/saat atıksu açığa çıkmaktadır. 

Sektör tesislerinde en son teknolojilerin kullanımı, atığın kaynağında minimizasyonu 

izlenen çevre politikalarında öncelikli olarak önem taşımaktadır. 

Bu bağlamda Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca doğrudan iklim değişikliği konusuna 

olumlu katkı sağlamak üzere yürütülen bir Ar-Ge çalışması bulunmamakla birlikte küresel 

ısınmaya neden olan etkileri azaltma yönünde değerlendirilebilecek, teknolojik dönüşüm, Ar-

Ge ve çevre dostu üretim yöntemleri gibi alanlarda bazı çalışmalar yapılmaktadır.  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB): Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile 

üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve 
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ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve 

üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, 

verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, 

teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, teknoloji yoğun alanlarda yatırım 

olanakları yaratmak, araştırmacı ve nitelikli kişilere iş imkanı yaratmak amacıyla Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri (TGB) kurulmaktadır. TGB’lerde ağırlıklı olarak yazılım-bilişim, 

elektronik, ileri malzeme teknolojileri (toplam %72) başta olmak üzere tasarım, 

nanoteknoloji, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji teknolojileri konularında çalışan ve çevre 

dostu üretim yöntemlerini benimsemiş yenilikçi firmalar yer almaktadır.  

Sanayi Tezleri Projesi (SAN-TEZ):  Türk sanayisinin rekabet gücünü ve verimliliğini 

artırmak, ileri teknoloji ürünü, enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu ürünlerin üretilmesini 

sağlamak amacıyla Üniversite ve araştırma kuruluşları-sanayi işbirliği içinde TGB kurmakta 

ve SAN-TEZ projesi vasıtasıyla ilgili alanlarda yüksek lisans/doktora tez çalışmalarına destek 

amaçlı başlatılmıştır.  Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projelerine Bakanlık 

tarafından uygulanan en yüksek destek oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25’inin 

sanayi kuruluşu tarafından nakdi olarak karşılanması gerekmektedir.  

KOSGEB tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları ve destekleri: KOSGEB 

Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) bünyesinde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve 

dalga enerjisi kullanımına yönelik olarak faaliyet gösteren ve proje geliştiren çeşitli firmalara 

destek verilmektedir. Bu alanda birkaç örnek verilecek olursa, “Tarımsal Sulamada Rüzgar 

Enerjisi Kullanımı İle Su Pompalayan Yelkapanların Geliştirilmesi”, “Denizlerde Oluşan 

Dalgaların, Archimedes Prensibi ve Yer Çekimi Arasındaki Hidro-Mekanik Gücünün 

İstenilen Her Güçte Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi” ve “Başka Bir Enerji 

Kullanılmaksızın, Sadece Güneş Enerjisi İle Çalışan Bir Soğutma Sisteminin Yapılması” 

Projeleri Bakanlıkca desteklenmişlerdir. 

3.9.2.4 Su Kaynakları 

Su kaynaklarıyla ilgili Türkiyede yürütülen iklim değişikliği politikaları ve faaliyetler, 

4. Bölümde verilmektedir. 

3.9.2.5 Tarım 
Dünyadaki karaların % 10,7’si işlenebilir tarım arazisi, % 1’i sürekli ürün arazisi, % 

88,3’ü diğer arazilerden oluşmaktadır[Tkb4]. 
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Tablo Tarım- 1 Dünya, AB 15 Ve Ülkemiz Topraklarının Kulanım Durumları  
 Dünya AB 15 Türkiye 
Toplam Alan 13 427 880  324 269 77 482 
Toplam Arazi  13 066 880  313 084 76 963 
Tarım Arazisi 5 012 266  140 987 41 690 
İşlenebilir –Sürekli 
Ürün Arazisi 

1 540 708  85 262 28 523 

İşlenebilir Arazi 1 404 130  74 124 25 938 
Sürekli Ürün Arazi 136 578  11 138 2 585 
Çayır - Mera Arazisi 3 471 729  55 725 13 167 
İşlenemeyen Arazi 11 526 172  227 822 48 440 

Kaynak:FAOSTAT, 2004. 
Türkiye’nin arazi kullanış biçimlerinin 2000 – 2006 yılları aralığındaki değişimi, 

aşağıda Tablo Tarım-2’de  verilmiştir: 

Tablo Tarım- 2 Türkiye Tarım Alanları 
  2000 2005 2006* 
  Bin Ha % Bin Ha % Bin Ha % 
Ekilen Alan 18.207 69,0 18.148 68,2 17.560 67,9 
Nadas 4.826 18,3 4.876 18,3 4.691 18,1 
Sebze bahçesi 793 3,0 806 3,0 779 3,0 
Bağlar 535 2,0 516 1,9 514 2,0 
Meyve bahçesi 1.418 5,4 1.598 6,0 1.623 6,3 
Zeytin bahçesi 600 2,3 662 2,5 712 2,8 
Toplam 26.379 100,0 26.606 100,0 25.879 100,0 

     Kaynak: TÜİK-Tarım İstatistikleri Özeti, 2007 
Not: 1995 yılından itibaren meyve ve zeytin kaplı alanlar verilmiş olup, dağınık ağaçların kapladığı alan dahil 
edilmemiştir. 
*Tahmini değerlerdir. 

Ekilen alan 18 milyon ha alandan 17 milyon ha alana gerilemiştir. Bunun 

nedenlerinden biri kırsal alandan göçün olması ve nadas alanlarının artması olarak tahmin 

edilmektedir. Aşağıda Şekil Tarım-1’de Arazi Kullanım Durumu verilmiştir.    
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Şekil Tarım- 1 Arazi Kullanım Durumu 

Tarım sektörü üretimle ilgili sektörler içinde en büyük payı almaktadır. Türkiye 

nüfusunun büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşamakta ve gelirini tarımdan sağlamaktadır.  
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GSMH’de tarımın payı giderek düşmekte buna rağmen tarımda kişi başına düşen gelir 

yükselmektedir. 

2000–2007 yılları arasında, sektörlerin GSMH içerisindeki paylarının değişimi, 

aşağıdaki Tablo Tarım - 1 verilmektedir; 

Tablo Tarım- 3 GSMH Ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Yıllar 
GSMH 

(Milyon $) 
Tarımsal GSMH     

(Milyon $) 
Tarım 

% 
Kişi Başına 
GSMH ($) 

Tarımda Kişi Başına 
GSMH ($) 

2000 201.316 34.022 16,9 2.986 1.460 

2001 143.979 18.861 13,1 2.101 792 

2002 181.654 21.799 12,0 2.598 916 

2003 238.500 28.086 11,8 3.390 1.180 

2004 299.475 33.788 11,3 4.172 1.419 

2005 360.876 37.000 10,3 5.008 1.576 
2006 399.673 38.900 9,7 5.477 1.681 

2007* 435.826 41.403 9,5 5.910 1.860 
                                                                                                                                  Kaynak:  TÜİK, DPT,2007
* Tahmini değerlerdir.     

 
Teorik olarak, ulusal ekonomiler güçlendikçe büyüyen GSMH içerisinde tarımın payı 

göreli olarak azalmaktadır. Bu durum, tarımda yaratılan katma değerin, diğer sektörlere oranla 

daha düşük olması ve gelir arttıkça tüketim harcamalarının sanayi mallarına ve hizmetler 

sektörüne kayması ile açıklanır. 

1970 sonrası 30 yılı aşkın sürede; tarımın GSMH’ya katkısı % 40’lar düzeyinden 

%9,5’ler düzeyine inerken, sanayinin GSMH’ya katkısı % 17 düzeyinden % 24 düzeyine 

yükselmiştir.  

Buna karşılık, tarım sektörü açısından da dünyanın en gelişmiş ülke / ülke grupları 

olan ABD ve AB’de GSMH içindeki tarım payları, sırasıyla % 1.7 ve % 1.9 olarak 

gerçekleşmektedir. Tarımda kişi başına GSMH ise, ABD doları cinsinden, ABD’de 17.719, 

AB’de 9.286 iken, Türkiye’de 1.860’dır.[Tkb 5] 

Türkiye tarımında, kişi başına GSMH oranının düşüklüğünde, tarımda istihdam edilen 

nüfus oranının yüksekliği büyük rol oynamaktadır. Ancak bu “sorun”, tekil olarak tarım 

sektöründen kaynaklanmamakta olup, sanayi ve hizmetler sektörünün istihdam emme 

kapasitesinin, istenen oranda geliştirilememesinden ileri gelmektedir.[Tkb 5] 
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Ülkelerin gelişmişlik derecesi açısından konu ele alındığında, nüfus hareketliliği en 

yoğun olarak gelişmekte olan ülkelerde gözlenir. Az gelişmişlik sarmalını aşamayan 

ülkelerde, genel olarak nüfusu harekete geçirecek bir önemli değişimden söz edilemez. Öte 

yandan gelişmiş ülkelerde de toplumsal ve ekonomik dönüşüm büyük oranda tamamlanmış 

olduğundan, istatistiksel açıdan önemli sayılabilecek bir nüfus hareketliliği yoktur. 

Tablo Tarım- 4 Nüfus ve İstihdam (Bin Kişi) 

Yıllar 
Toplam 
Nüfus   

 Toplam 
İstihdam 

Tarım 
Sektöründe 
İstihdam Toplam İstihdamda Tarımın Payı (%) 

2000 67.420 20.579 7.103 34,52 
2001 68.529 20.367 7.217 35,43 
2002 69.626 21.658 7.618 35,17 
2003 70.363 21.147 7.165 33,88 
2004 71.152 21.791 7.400 33,96 
2005 72.065 22.046 6.493 29,45 
2006 72.974 22.330 6.088 27,26 

2007* 73.719 23.361 6.377 27,30 
                                                                                                                                   Kaynak: TÜİK, DPT,2007
Not:1995 yılına kadar 12+yaş, 1995 yılından itibaren 15+yaş verilmiştir. 
* 2007 Ocak-Eylül Dönemi 

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı gibi GSMH da tarımın payı % 9,5 oranı ile 

41.403 milyon dolardır ve toplam nüfusun % 27,30 tarımda istihdam etmektedir. Tarımsal 

alanda yaşanacak sorun tüm nüfusu dolaylı etkileyecek ve 23 milyon 361 bin kişi doğrudan 

etkileyecektir. Tarımda yaşanacak olumsuz gelişmeler köyden kente göçü arttıracak böylece 

zor durumda olan tarım sektörü bir dar boğaza girecektir. 

Çiftçilere verilen desteklerin arttırılması tarımla uğraşan nüfusu biraz daha 

rahatlatacaktır. Maliye Bakanlığı kesin hesaplarına göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

tarafından  2007 yılında çiftçilere verilen toplam tarımsal destek 5 milyar 274 bin YTL’dir. 

Tablo Tarım- 5 Faaliyet Alanına Göre Tarımsal İşletmeler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üretim Çeşidi  İşletme Sayısı       ( Adet ) 
% 

Sadece Bitkisel Üretim 929.582 
30,2 

Sadece Hayvancılık 72.629 
2,4 

Bitkisel + Hayvancılık 2.074.439 
67,4 

TOPLAM 3.076.650 100,0 
                                                                          Kaynak:TÜİK, 2001 Genel Tarım Sayımı 
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Genel Tarım Sayımı 2001’e göre tarımla uğraşan işletmelerin % 30’luk kısmi bitkisel 

üretimle, 2,4 lük kısmı hayvancılıkla uğraştığı geriye kalan % 67 lik kısım ise bitkisel ve 

hayvancılık yapmaktadır. 

Aşağıdaki tablolarda tarımsal verilerimiz verilmiştir. 

Tablo Tarım- 6 Küçükbaş Hayvan Varlığı (Bin Baş) 
Yıllar Toplam* Merinos Yerli Kıl keçisi Tiftik keçisi 
2000 28.492 773 27.719 6.828 373 
2001 26.972 759 26.213 6.676 346 
2002 25.174 700 24.474 6.519 261 
2003 25.431 742 24.689 6.516 256 
2004 25.201 763 24.438 6.380 230 
2005 25.304 752 24.552 6.284 233 
2006 25.616 815 24.801 6.433 209 

                                                                                                          Kaynak: TÜİK, 2007 
*Koyun Sayıları Toplamı     

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğu için, mera 

olmazsa olmazlarındandır. Mera varlığımızın büyük oranda azalması kalan mera alanlarımızın 

da erken ve aşırı otlatma nedeniyle çorak, verimsiz ve erozyona maruz ot kalitesi düşük 

alanlardan oluşması kaba yem ihtiyacını karşılayamamaktadır.  

Bu durumda ülkemizde birim hayvan başına elde edilen verim düşük olmasına rağmen 

koyun varlığı açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunmaktayız. 

 Tablo Tarım- 7 Büyükbaş Hayvan Varlığı (Bin Baş) 
Yıllar Toplam Kültür %  Melez % Yerli % 
2000 10.761 1.806 16,8 4.738 44,0 4.217 39,2 
2001 10.548 1.854 17,6 4.620 43,8 4.074 38,6 
2002 9.804 1.860 19,0 4.358 44,5 3.586 36,6 
2003 9.789 1.941 19,8 4.285 43,8 3.563 36,4 
2004 10.069 2.109 20,9 4.395 43,6 3.565 35,4 
2005 10.526 2.355 22,4 4.538 43,1 3.633 34,5 
2006 10.871 2.772 25,5 4.694 43,2 3.405 31,3 

Kaynak: TÜİK,2007 
Yapılan suni tohumlama sonucunda 2000 yılında 1.806 büyükbaş hayvan sayısı 2006 

yılında 2.772 sayısına ulaşmıştır. Ancak yerli ırkda suni tohumlama sonucunda bir azalma söz 

konusudur. 

 Tablo Tarım- 8 Kümes Hayvanları Varlığı (Bin adet) 

Yıllar Toplam* Et Tavuğu Yumurta Tavuğu Kesilen Tavuk Hindi 
2000 258.168 193.459 64.709 413.963 3.682 
2001 217.575 161.899 55.676 370.910 3.254 
2002 245.776 188.637 57.139 414.707 3.092 
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2003 277.533 217.133 60.400 506.107 3.994 
2004 296.876 238.102 58.774 505.412 3.902 
2005 317.497 257.221 60.276 531.700 3.697 
2006 344.820 286.121 58.699 495.566 3.227 

                                                                                                              Kaynak: TÜİK,2007 
*Tavuk Sayısı Toplamı     

Kümes hayvanlarında yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle kesilen tavuk ve yumurta 

tavuğu  sayısında azalma söz konusu olmuştur. 

Tablo Tarım- 9 Hayvansal Ürünlerin Üretimi 

Yıllar Süt      (Bin Ton) 
Et*                   (Bin 

Ton) Piliç eti  (Bin Ton) Yumurta (Milyon adet) 
2000 9.794 491 643 13.509 
2001 9.496 436 615 10.575 
2002 8.409 421 696 11.555 
2003 10.611 367 872 12.667 
2004 10.679 447 877 11.056 
2005 11.108 409 937 12.052 
2006 11.952 438 918 11.733 

                                                                                                                                                    Kaynak: TÜİK,2007
* Kayıtlı mezbaha ve kurban kesimleridir.  

Dünyanın hemen hemen her yerinde yetişebilen, birçok çeşide sahip olan tek yıllık bir 

bitki olan buğday; gerek dünyada ve gerekse ülkemizde en fazla üretilen tarım ürünüdür. 

Ayrıca insanların beslenmesinde ilk sırada gelen gıda maddesidir. Buğdayın tüketimi gelişmiş 

ülkelerde daha az olmasına karşın; ülkemizde ve kişi başına gelir düzeyi düşük olan ülkelerde 

fazladır [Tkb 6]. 

Buğday üretimi ülkemizde yaklaşık 2,9 milyon işletmede yapılmakta olup, 15 milyon 

civarında insan için geçim kaynağı olmaktadır. Tüketim açısından ise, ülkemizin tüm 

nüfusunu ilgilendirmektedir.  

Ülkemizde buğday tarımı, büyük ölçüde kuru koşullarda yapıldığı için verim düşük ve 

dolayısıyla buğday üreticisinin geliri de diğer ürün üreticilerine göre daha azdır. Ayrıca bazı 

bölgelerimizde buğday üretiminin alternatifi bulunmamaktadır. 

Türkiye’de en fazla buğday üretimi İç Anadolu ve Marmara Bölgesi’nde 

gerçekleşmektedir. Bu iki bölge üretimin yaklaşık %47’sini karşılamaktadır. Makarnalık 

buğday üretiminde ise Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi önde gelmektedir ve toplam 

makarnalık üretiminin yaklaşık % 60’nı bu bölgeler karşılamaktadır [Tkb 6]. 

Dünyada buğday üretiminde, ilk üç sırada AB–27, Çin ve Hindistan bulunmaktadır. 

Verimde ise ilk üç sırayı 2005 yılı FAO verilerine göre Hollanda (8.574 kg/ha), İrlanda (8.427 
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kg/ha) ve Belçika (8.273 kg/ha) almaktadır. Ülkemizde 2000-2006 yılları arasında ki buğday 

üretim verimi 2.170 kg/ha olarak tespit edilmiştir [Tkb 6]. 

Tablo Tarım- 10 Tarımsal Ürünlerin Üretimi ( Bin Ton ) 

Yıllar Buğday Mısır Ş. Pancarı Pamuk(lif) Ayçiçeği Patates 
2000 21.000 2.300 18.821 880 800 5.370 
2001 19.000 2.200 12.633 914 650 5.000 
2002 19.500 2.100 16.523 988 850 5.200 
2003 19.000 2.800 12.623 919 800 5.300 
2004 21.000 3.000 13.517 935 900 4.800 
2005 21.500 4.200 15.181 864 975 4.090 
2006 20.010 3.811 14.452 976 1.118 4.397 

 2007* 17.340 3.689 12.875 844 863 4.151 
                                                                                                                              Kaynak: TÜİK,2007
*2.Tahmin      

 
2006-2007 yılında yaşanan kuraklıkta buğday üretiminde düşüş yaşanmıştır, bu 

azalma sadece kuraklığa bağlı olmayıp buğday ekim alanlarının da azalmasından 

kaynaklanmaktadır. Ayçiçeği üretim sezonu döneminde en çok kuraklıktan etkilenen ürün 

olduğundan, kayıp söz konusudur. 

Tablo Tarım- 11 Tarımsal Ürünlerin Üretimi ( Bin Ton ) 
Yıllar Domates Zeytin İncir Fındık Kayısı Mandalina Portakal Limon Üzüm Elma 
2000 8.890 1.800 240 470 530 560 1.070 460 3.600 2.400 
2001 8.425 600 235 625 470 580 1.250 510 3.250 2.450 
2002 9.450 1.800 250 600 315 590 1.250 525 3.500 2.200 
2003 9.820 850 280 480 460 550 1.250 550 3.600 2.600 
2004 9.440 1.600 275 350 320 670 1.300 600 3.500 2.100 
2005 10.050 1.200 285 530 860 715 1.445 600 3.850 2.570 
2006 9.855 1.766 290 661 460 791 1.536 710 4.000 2.002 

  
2007* 9.842 1.151 215 530 538 720 1.440 698 3.612 2.450 
                                                                                                                                                                    Kaynak: TÜİK,2007 
*2.Tahmin          

Tütün, pamuk, şekerpancarı, patates, kenevir, başlıca sanâyi ürünlerimizi meydana 

getirmektedir.Özellikle tütün üretiminde tesirli denetim ve teknik yardım hizmetlerinin 

çiftçilere götürülerek tütün ekim alanlarının genişletilmesi yerine, verim, kalite artışı ve 

ihracaata önem verilmesi, şekerpancarı üretimindeyse şeker ithaline meydan vermeyecek 

gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Türkiye’de pamuk, gerek üretici ve gerekse sanâyi sektörü ve dış ticâret bakımından 

geniş bir kesimi ilgilendiren, tarıma dayalı dokuma sanâyimizin hammaddesi olan , ihtiyaç 

duyulan döviz gelirinin 1/4′ünü tek başına sağlayan ve aynı zamanda ülkenin bitkisel yağ 

ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan sanâyi bitkisidir [Tkb 5]. 
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Türkiye meyve ve sebze potansiyeli bakımından dünyânın sayılı ülkeleri arasındadır. 

2006-2007 yılında yaşanan kuraklık sebze ve meyve üretimde verim kaybına neden 

olmamıştır. Ürün kalitesinde düşüşler gözlenmiştir. 

Zeytindeki üretim azlığı kuraklığın etkisinden çok bu sene zeytinde yok senesinin 

yaşanması nedeni ile gerçekleştiği bunun yanında kuraklığın Aydın ilinde incir üretimi üzerine 

olumsuz etkileri olmuştur. 

Tablo Tarım- 12 Tarımsal İhracat (Milyon $) 

Yıllar 
Genel 
İhracat 

Gıda 
Maddeleri (%) 

Tarımsal 
Hammadde (%) 

Tarım 
Ürünleri 
Toplamı  % 

2000 27.775 3.543 12,8 313 1,1 3.856 13,9 
2001 31.334 3.997 12,8 352 1,1 4.349 13,9 
2002 36.059 3.668 10,2 384 1,1 4.052 11,2 
2003 47.253 4.735 10,0 522 1,1 5.257 11,1 
2004 63.167 5.891 9,3 610 1,0 6.501 10,3 
2005 73.476 7.714 10,5 595 0,8 8.309 11,3 
2006 85.535 7.932 9,3 702 0,8 8.633 10,1 

2007* 86.155 7.000 8,1 611 0,7 7.611 8,8 
                                                                                                              Kaynak: DTM, DPT,2007 
* Ocak-Ekim       

Not: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Dağılımı (SITC, Rev.3) göre alınmıştır 
 
Tablo Tarım- 13 Tarımsal İthalat (Milyon $) 

Yıllar 
Genel 
İthalat 

Gıda 
Maddeleri  (%) 

Tarımsal 
Hammadde  (%) 

Tarım 
Ürünleri 
Toplamı  % 

2000 54.503 2.133 3,9 2.023 3,7 4.156 7,6 
2001 41.399 1.487 3,6 1.593 3,8 3.080 7,4 
2002 51.554 1.912 3,7 2.083 4,0 3.995 7,7 
2003 69.340 2.791 4,0 2.474 3,6 5.265 7,6 
2004 97.540 3.089 3,2 2.969 3,0 6.058 6,2 
2005 116.774 3.284 2,8 3.196 2,7 6.480 5,5 
2006 139.576 3.486 2,5 3.800 2,7 7.286 5,2 

2007* 137.036 4.100 3,0 3.897 2,8 7.997 5,8 
                                                                                                             Kaynak: DTM, DPT,2007 
* Ocak-Ekim       

Not: Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına Göre Dağılımı (SITC, Rev.3) göre alınmıştır 
Türkiye’nin 2000 yılında 1.700.000 ton olan ihracatı 2001 yılında üretim azlığı 

nedeniyle 900 bin tona düşmüştür. Sonraki yıllarda dalgalı bir seyir izlemiş ve 2005 yılında 

2.829.000 tona kadar çıkmıştır. 2006 yılında ise bir önceki yıla göre yaklaşık %54’lük bir 

düşüşle 1.306.000 tona gerilemiştir.  
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Buğday ithalatımız ise; yine yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemiştir. 2000 yılında 

500.000 ton olan ithalat, 2002 ve 2003 yılında yaklaşık 1.500.000 tona çıkmış ve sonraki 

seneler düşüşe geçmiş, 2005 yılında ise 36.000 tona kadar inmiştir. 2006 yılında ise buğday 

ithalatımız 715.000 tona çıkmıştır. 2005 yılındaki ithalat miktarı ihracatımıza göre çok düşük 

kalması, 2005 yılındaki yüksek buğday üretiminden kaynaklanmaktadır. 

Tarım Politikaları 
Tarım gıda üretiminin temeli ve dolayısıyla insan yaşamının vazgeçilmez bir 

kaynağıdır. Bu nedenle, çevresel bozulmaların ve iklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan 

etkilerin ulusal düzeyde izlenmesi, geleceğimiz için son derece önemlidir.  

Sulanan Alanlarda Su Tasarrufu Çalışmaları 
 

Bilindiği gibi, ülkemizde kullanılan suyun %74’ü tarımsal sulamalarda 

kullanılmaktadır. Sulama doğal olarak bir bölgenin aldığı yağışlara ilave olarak insan eliyle 

verilen su olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle sulamaların çevre üzerene değişik etkileri 

bulunmaktadır. Bilindiği gibi bir bölgenin sulamaya açılması ile o bölgede arazi yönetimi ve 

arazi kullanımları önemli ölçüde değişmektedir. Sulama, iklimi, bitki örtüsünü, toprak işleme 

alışkanlıklarını, yer altı su seviyesini, topraktaki tuz miktarını değiştirmekte ve arazi 

bozulmalarına neden olmaktadır. Buharlaşmanın etkisi ile iklim değişiklikleri gözlenmektedir.   

Hatay ve Urfa iline Komisyonumuzun yaptığı teknik inceleme gezisinde, çiftçinin 

bilinçsiz sulama yapmasından dolayı toprağın tuzlulaşmayla karşı karşıya kaldığını ve taban 

suyu seviyesinin yükselmesine neden olduğunu bu nedenle drenaj problemleri ile 

karşılaşıldığı ve bu durumunda tarıma olumsuz etki yaptığı görülmüştür.  

Urfa Devlet Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen 

bilgilerde; Atatürk Barajı ve diğer barajların yapılmasından sonra Harran Ovası’nın sulamaya 

açılması ile havada ki nemin %5 artığı, ayrıca yaz aylarındaki sıcaklığın 0,5-1ºC lik artış 

olduğunu ifade edilmiştir.  

Bu nedenle daha az su kullanılan basınçlı sulama sistemlerine geçilmeli ve bu 

sistemler desteklenmelidir. 

Basınçlı Sulamalar 
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Sulanan sahalarda basınçlı sulama sistemlerine geçilerek su tasarrufu ciddi olarak 

sağlanabilir. Tabi ki basınçlı sulama sistemlerinin faydaları yanında dezavantajlarıda vardır. 

Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ile; 

 Su tüketiminde % 35-75, 

 İşçilikte % 80, 

 Enerjide % 40, 

 İlaç ve gübre kullanımında % 50, 

 Kalitede % 10 ve verimde de % 20 tasarruf sağlanmaktadır. 

Bu şekilde; sulamada, modern sulama sistemlerinin kullanılmasının tarımsal 

üretimdeki etkisinin, geleneksel sulama yöntemlerine göre 10-15 kat daha ekonomik olduğu 

bildirilmektedir. 

Damla sulama daha çok ekonomik değeri oldukça yüksek sebze ve meyve 

bahçelerinde uygulanması teknik olarak daha avantajlıdır. Su tasarrufunu sağlamak için 

özellikle buharlaşmanı fazla olduğu öğle saatlerinde sulamadan kaçınılmalıdır. Sulama 

konusunda çiftçilerimiz eğitilmelidir. 

Yağmurlama sulama sistemleri uygun biçimde işletilirse sulama suyu miktarı yüzey 

sulamalara göre önemli ölçüde az olmaktadır. Özellikle yüzeyi düzgün olmayan, eğimli, 

sızdırma hızı yüksek olanlarda, sığ köklü bitkilerin sulanmasında başarılı sonuçlar 

vermektedir. Yağmurlama sulama yönteminde, belirli bir ilk yatırım ve enerji giderleri 

gereklidir. Yağmurlama sulama yöntemleri daha az işçilik gerektirdikleri için, işçiliğin pahalı 

olduğu yerlerde geniş uygulama alanı bulmuşlardır. Enerji maliyetlerinin yüksekliği ve 

bakım-onarım yönünden bazı sorunlar bulunması sistemin en önemli dezavantajlarıdır. 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Prof. Dr. Mehmet 

BABAOĞLU Komisyonumuza yaptığı açıklamalarda konu ile ilgili tarımcılar adına görüşünü 

dile getirdi. Görüşünde, “Damlama sulama sanki her şeyi çözecekmiş gibi bir anlayış var. 

Halbuki, her yerde ve her bitkide uygulanması pratik değil. Örneğin, pancar yetiştirilen 

alanlarda münavebe olduğundan sistemin kurulması ve yeniden kaldırılması maliyeti 

arttırmaktadır. Çok yıllık bitkilerde, özellikle mutlaka damlama sulama sisteminin zorunlu 

hale getirilmesi uygun olacaktır.” şeklinde ifade ettiler. 
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Özellikle sulamaya yeni açılan alanlarda çiftçilerimize daha fazla eğitim verilmesi 

gerekmektedir. Bu da Tarım ve Köyişleri Bakanlığının çalışma sahasında yer aldığından, çiftçi 

eğitim çalışmaları daha fazla yapılarak çiftçiler bilinçlendirilmelidirler.  

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının basınçlı sulama sistemine verdiği destekleme miktarı 

ve çiftçi sayıları Tablo Tarım-14’de verilmiştir.  

Tablo Tarım - 14 Basınçlı Sulama Yapan Çiftçi Sayısı ve Destek Miktarı 
KÖY BAZLI  KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
(BU PROGRAM 16 İLDE UYGULANMAKTADIR) 
YIL PROJE SAYISI ÖDEME 
2006 37 3.692.293,54 
2007 222 1.796.052,26 
TOPLAM 259 5.488.345,80 
KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 
(BU PROGRAM 65 İLDE UYGULANMAKTADIR) 
YIL PROJE SAYISI ÖDEME 
2006 1 193.948,58 
2007 1.168 18.038.485,00 
2008 1 27.361,00 
TOPLAM 1.170 18.259.794,58 
   
HER İKİ PROJE İLE 65+16=81 İL KAPSAMINDA  213263 DEKAR ALANDA BASINÇLI SULAMA 
UYGULANMIŞ 
BU PROJELEDEN TOPLAM 31.978 ADET ÇİFTÇİ YARARLANMIŞTIR. 

         Kaynak: TKB,2008 

T.C. Ziraat Bankası 2007 yılı Mayıs ayından itibaren üreticilere faizsiz tarımsal 

sulama kredisi kullandırılmaya başlanmıştır. 2007/12012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

kapsamında tarla içi modern basınçlı sulama sistemlerinin (damla/yağmurlama sulama) 

kurulması amacıyla, faizin %40’ının Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesinden, %60’ının ise 

Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanması suretiyle, Bu kapsamda 2007 yılında 9.748 

üreticiye 137.000.000.-YTL kredi kullandırılmış ve yaklaşık 300.000 dekarlık bir alanın 

modern sulama sistemleri ile sulanması sağlanmıştır. 

Hatay ilimizde toplam 4.000 dekar alanda damla sulama tesisi inşa edilmiş olup damla 

sulama sistemlerinin kurulmasında aksamalar yaşandığı ifade edilmiştir. 

Yapılan inceleme gezilerinde basınçlı sulama tesislerinin kurulması aşamasında 

projeyi kontrol edecek yeterli teknik elemanlarının hem özel sektörde hem de devlet 

sektöründe sayı ve bilgi olarak yetersiz olduğu, bu konuda teknik eleman yetiştirilmesi 

gerektiği gözlenmiştir.  
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Ruhsatsız yeraltı kuyularından yararlanan çiftçilerimiz basınçlı sulama sistemlerine 

verilen desteklerden yararlanamamaktadırlar. Bu nedenle de bu alanlarda kapalı sistemler 

yaygınlaşamamaktadır. Bu kuyuların ya kapatılması ya da ruhsatlandırılması gerekmektedir.  

Harran Ovası’nda yapılan bilinçsiz sulamadan dolayı Şekil Tarım-3’de tuzlulaşan 

alanlar verilmiştir.1997 yıllarında 7.500 ha alanda görülen tuzluluk probleminin 2004 yılı 

itibariyle 15.000 hektara ulaştığı yetkililer tarafından dile getirilmiştir. Harran Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali ÇULLU; Harran Ovası’nda  Tuzlulaşma ve 

Probleminin Çözüm Önerileri Raporu’nda  yaptıkları önerilerde; bölgeye ait özel bir toprak 

sulama yasası çıkarılması, Sulama Birlikleri Kanunu’nun çıkarılması, açık sulama 

kanallarının basınçlı sisteme dönüştürülmesi, kapalı drenaj sistemlerini yapılması ve çiftçi 

eğitim çalışmaları sürdürülmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 
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ŞANLIURFA 

HARRAN 

Şiddetli Tuzlu Alanlar 
Orta Tuzlu Alanlar 
Hafif Tuzlu Alanlar 
Tuzsuz Alanlar 

 

 Şiddetli tuzlu alanlar  Hafif tuzlu alanlar 
 Orta tuzlu alanlar  Tuzsuz alanlar 

 
Şekil Tarım - 2 Harran Ovası’ndaki Tuzlulaşan Alanlar (2000) 
Arazi Toplulaştırması   

Ülkemizde sulama oranlarının düşük olmasının bir sebebi de çiftçilere ait olan 

parsellerin dağınık, küçük parçalar halinde, ulaşım ağından yoksun, sulama ve tarımsal 

mekanizasyonu olumsuz etkileyecek şekillerde olmasındandır. Bunun sebebi parsellerin 
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dağınık, küçük parçalı, ulaşım ağından yoksun olmaları olarak gösterilmiştir. Toplulaştırma 

uygulanan sulama şebekelerinde randımanın % 95’lere vardığı saptanmıştır. 

Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından, 2005 yılı başına kadar, 

377.035 ha arazi toplulaştırma çalışması yapılmıştır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılan 2007 yılı itibariyle 232.000 ha arazi toplulaştırma yapılmıştır. Halen, 37 

proje ile 395.500 ha alanda toplulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir. 

Komisyonumuz tarafında yapılan teknik inceleme gezilerinde bürokratlarımız 

tarafından sulama randımanının artırılması için toplulaştırma yapılmasının gerekliliği 

defalarca ifade edilmiştir. Özellikle Harran Ovası gibi büyük ovalarda arazi toplulaştırma 

çalışmalarının yapılması bir mecburiyettir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının özellikle 

sulamaya açılan alanlarda acilen toplulaştırma yapması gerekmektedir. Ancak yapılan 

incelemede arazi toplulaştırması uygulamalarında kurumsal problemlerin olduğu 

belirlenmiştir. Bu hizmetlerin problemsiz olarak yürütüle bilmesi için Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı altında ülke geneline hizmet verebilecek bir yapılanmanın tamamlanması 

gerekmektedir.  

 Bilindiği gibi 6 ilimizi kapsayan GAP bölgemizde yapılması planlanan sulama 

tesislerinin yalnızca %18’i tamamlanabilmiştir. Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN‘ın 

yaptığı açıklamada GAP sahasındaki sulamaların 5 yıl içerisinde bitirileceği ifade edilmiştir. 

Buna göre önümüzdeki 5 yıllık dönemde GAP sahasında DSİ tarafından yapımı planlanan 

araziler başta olmak üzere Türkiye’deki sulanan ve sulamaya açılacak olan tüm alanlarda 

toplulaştırma yapılması gerekmektedir. Bununla ilgili sayılar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo Tarım- 15 Öncelikli Olarak Arazi Toplulaştırması Yapılması Gereken Alanlar   
   TÜRKİYE GAP 

1. Ekonomik olarak sulanabilir arazi miktarı  (milyon ha) 8.5 1.8 

2. Sulamaya açılan arazi miktarı ( Milyon ha)                                        

    (DSİ+mülga KHGM+Halk sulamaları) 
5.1  270.000 

3. Arazi toplulaştırması yapılan alan (ha) 582.000 202.000 

4. Arazi toplulaştırması devam eden alan  (ha)                  432.000 175.000 

     Kaynak:Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 2008 

İyi Tarım Uygulamaları 
Dünyada son yıllarda uluslararası ticaretin gelişmesiyle, tüm alanlardaki ticaret 

anlaşmalarında olduğu gibi tarım ve gıda ürünleri ticaretinin kuralları da Dünya Ticaret 
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Örgütü Anlaşmasının alt anlaşmaları olan, Tarım Antlaşması ile Sağlık ve Bitki Sağlığı 

Anlaşmasıyla belirlenmiştir. Bu antlaşmalar uluslararası alanda İyi Tarım Uygulamaları 

(İTU)’nın yasal dayanağını oluşturmaktadır. 

 2007 yılı itibariye, GLOBALGAP organizasyon içerisinde 80 ülkede 80.000 

sertifikalı üretici iyi tarım uygulamaları yapmaktadır.  

Türkiye’de; 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesi İTU kriterlerine göre üretim 

yapan üreticilerin ve üretici birliklerinin görev ve sorumlulukları düzenlenmektedir. Bu 

sorumluluklar: 

 Üretim alanlarında yaptıkları gübre, bitki koruma uygulamalarını ve gerekli olan diğer 

zorunlu uygulamaları kayıt altına almak, 

 Bitki koruma ve hayvan sağlığı ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanmak, 

  Üretimde hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile mücadele yapmak, 

 Toprak, su, çevre ve insan sağlığını koruyucu tedbirler almak, 

  Toprak ve yaprak analizlerini yapmak/yaptırmak, gübrelemeyi analiz sonuçlarına göre 

uygulamak ve analiz sonuçlarını kayıt altında tutmak, 

  Sulama suyunu analiz ettirmek, önerilen miktar ve metotlarda uygulamak ve kayıt 

altına almaktır. 

Yukarıdaki sorumluluklar çerçevesinde yapılacak üretimle küresel ısınmaya karşı 

mücadele edilmiş olacaktır. Türkiye'de iyi tarım uygulamalarına ait sertifikalandırmaların 

Eurepgap Protokolü ile başlamıştır. Yaş meyve sebze sektörünün 2003 yılından beri iyi tarım 

uygulamaları yapmaktadır. 2004 yılı itibariyle Türkiye'de Eurepgap sertifikalı alanın 2 bin 

905 ha olup sertifikalı üretici sayısının ise 102 üreticiyken son yıllarda bu sayının hızla 

artarak 2006'da iyi tarım uygulaması sertifikasına sahip üretici sayısının 3 bin 222'ye 

ulaşmıştır. Bu gelişme ile 2004 yılına kadar Eurepgap kapsamında 41 ülke arasında 31. sırada 

yer alan Türkiye, 2006 yılı itibariyle 45 ülke arasında 6. sıraya yükselmiştir.  

Doğal yapıyı koruyacak tarımsal üretim sistemlerine geçilememesi ve koordinasyon 

eksikliğinin olması Komisyonumuzun yaptığı teknik gezilerde tespit edilmiştir. 
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Beyşehir Gölü etrafında tarımdan kaynaklanan kirliliğin giderilmesi için İTU acilen bu 

bölgede hızlandırılması gerekmektedir. 

Beyşehir İlçesinde yapılan incelemelerde gölün kirlendiği ve ölümlerinin olduğunu 

Belediye Başkanı Nazif TEKİNÖZ iddia etmiştir. Ayrıca göl havzasında organik tarım 

yapılması ve çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda değişik yapan 15/05/1986 tarih ve 3288 sayılı 

Kanunun geçici 1’inci maddesi şu şekildedir; “Halen faaliyette bulunan sanayi kuruluşları ve 

işyerleri, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde, atık suların ve zararlı 

maddelerin su ürünleri üreme ve istihsal yerlerine ve civarlarına akmasını önleyecek tedbirleri 

almak ve arıtma tesislerini kurmak ve işletmekle yükümlüdür. 

Bir yıllık süre, zaruri hallerde Bakanlar Kurulu Kararı ile altı ay uzatılabilir.”  

Bu Kanunla birlikte sanayi kuruluşlarının ve işyerlerinin arıtım tesisi yapmaları 1986 

yılından bu yana zorunludur. Bu Kanun ve Yönetmelik gereğince Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı gereken denetimleri daha sık ve etkin bir şekilde yapmalıdır. 

Komisyonumuzun; Kütahya, Uşak, Edirne ve Tekirdağ’a yaptığı teknik inceleme 

gezilerinde Gediz, Banaz Çayları ve Ergene Irmağı’nın da aşırı kirlenmeye maruz kaldığı 

görülmüştür. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili olarak yürütülmekte olan 

faaliyetler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 Arazi Kullanım Haritalarının “CORIN” sistemine göre güncelleme çalışmaları devam 

etmektedir. Böylelikle ülkemizde meydana gelen arazi kullanım değişiklikleri her 5 

yıllık peryotlar için ortaya çıkarılacaktır.  

 Tarımsal altyapının düzeltilmesi amacı ile arazi toplulaştırma uygulamalarına devam 

edilmektedir.  

 Azotlu gübre kullanımında AB müktesebatına uyumlu Nitrat Yönetmeliği 

yayımlanmıştır. Hassas alanların tespitine ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir. 

 Anızın yakılmasıyla toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin bozulması 

ve veriminin olumsuz etkilenmesi konusunda eğitici faaliyetlerde bulunulmaktadır. 
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 Nadas alanlarının daraltılması için yayın faaliyetleri devam etmektedir. 

 İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği çıkartılmış olup eğitim çalışmaları devam 

etmektedir. 

 Organik tarım uygulamasına ilişkin Kanun çıkartılmış olup eğitim süreci devam 

etmekte ve bu kapsamda uygulama yapılan illere diğer illerden çiftçilerimiz 

götürülerek örnek projeler tanıtılmaktadır. 

 Toprak Koruma Kanunu çıkartılmış olup toprağın amaç dışı ve yanlış kullanımının 

önlenmesi amacıyla arazi kullanımı izne bağlanmıştır. 

 Hayvansal gübrelerin hava (oksijen) ile temasını önlemek için gübre deposu yapılması 

teşvik kapsamına alınmıştır. 

 Toprak analizleri için yayım faaliyetleri devam etmekte olup, seyyar toprak analiz 

laboratuarları kurulmuştur. 

 Mera Kanunu çıkartılmış olup sınır tespitleri ve ıslah çalışmaları ile tahsisler devam 

etmektedir. 

 Tarım havzaları belirleme çalışmaları devam etmektedir. 

 Sulama sistemleri ile ilgili olarak faiz indirimi şeklinde kredi desteği sağlanmıştır. 

 Çiftçilerin vahşi sulama yerine damlama ve yağmurlama sulama tekniklerini 

kullanmasına yönelik olarak eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. 

 Küresel ısınmayla ilgili doğrudan yada dolaylı olarak destek verilen ve halen 

uygulamaları devam eden projeler; Çevresel Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması 

Projesi, Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi, Karadeniz’de Tarımsal Kirliliğin 

Önlenmesi Projesi ve Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi ve Sertifikalı Fidan Desteği 

Projesidir. 

 Mera arazilerinin kabiliyet sınıflarına uygun olarak kullanılmasının sağlanması 

amacıyla TÜBİTAK destekli olarak “Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi” 

çalışmaları devam etmektedir. 

 Ülkemizde çölleşmenin durumunun ortaya konulması, hassas alanların belirlenmesi ve 

izlenmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile TEMA ve Çukurova 

Üniversitesi’nin müşterek çalışması ile “Karapınar’dan Dünyaya Çölleşme Çağrısı” 

Projesi uygulamaya konulmuştur. 
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 Dünya Bankası destekli “Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi”nin 

uygulaması devam etmektedir. 

3.9.2.6 Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık 

3.9.2.6.1 Dünyada ve Türkiye’de Toprak Kaynakları ve Arazi Varlığının 
Kullanılmasında Genel Durum 

Dünyanın toplam alanı 510 milyon km2 olup, dünya yüzeyinin 149 milyon km2 si kara 

(% 29,2), 361 milyon km2 si su (% 70,8) ile kaplıdır. Dünya’da toplam arazinin yaklaşık 

%40’ı tarım arazisi olup; gelişmiş ülkeler, tarım arazilerinin % 77’sine sahiptirler. Son yıllarda 

kişi başına düşen tarım arazisi gelişmiş ülkelerde  % 14,3, gelişmekte olan ülkelerde % 40 

oranında azalmıştır. FAO’ya göre kişi başına düşen tarım arazisi 0,23 ha olup, 2050 yılında bu 

miktar 0,15 ha kadar düşecektir[çobA1]. 

Dünya nüfusunun hızlı artışı, beraberinde arazi bozulması sorununu getirmektedir. 

Aşırı otlatma, ormansızlaşma, yanlış tarımsal faaliyetler ve yanlış arazi kullanımı sonucu 

dünya arazilerinin %26’sına karşılık gelen 1,2  milyar ha alan bozulma sorunuyla karşı 

karşıyadır. Dünya Toprak Bilgi Vakfı (ISRIC) tarafından yeryüzü karasal alanlarının % 

15’inin insan aktiviteleri sonucu çeşitli düzeylerde tahrip olduğu saptanmıştır[çobA1]. 

 Dünya’da 2000 yılı itibariyle yaklaşık 3,9 milyar ha orman alanı mevcut olup, toplam 

kara alanına oranı %30’dur [çobA6]. 1980-1995 yılları arasında dünyada orman varlığı, 

gelişmiş ülkelerde 20 milyon ha artış gösterirken, gelişmekte olan ülkelerde 200 milyon ha 

azalmıştır. Her yıl  Türkiye orman varlığının yarısı kadar, yani yaklaşık 12 milyon ha orman 

alanının çoğunluğu tarımsal amaçlarla kullanılacak arazilere dönüştürülmek üzere yok 

edildiği tesbit edilmiştir [çobA1]. 

Dünya genelinde, toplam kara alanının % 30’u, 5,2 milyar ha kuru tarım alanlarının % 

70’i çölleşme ve arazi bozulmasından etkilenmekte ve her yıl Türkiye yüz ölçümünün 

yaklaşık onda biri kadar alan yani 60.000 km2 alan çölleşmektedir. İnsan müdahalesi sonucu 

çölleşen alan miktarı ise 48,3 milyon km2 olup, bu değer 900 milyon insanı etkilemektedir. 

UNEP çölleşmenin genel maliyetinin yaklaşık olarak 42 milyar dolar/yıl olduğunu 

belirtmektedir [çobA1]. Çölleşmeden en çok etkilenecek ülkeler ise sera gazı emisyonları 

daha az olan ülkelerdir.  



                                             249

AB’de 1990-2000 yılları arasında tarım dışı amaçlı kullanıma açılan verimli tarım 

arazisi miktarı 800.000 hektardır. Bu alan, Lüksemburg’un yüzölçümünün 3 katına 

eşdeğerdir[çobA1]. 

Türkiye'nin  toplam 780.580 km2‘lik alanının % 98,3’ü kara, % 1,3’ü su yüzeyinden 

oluşmaktadır. Türkiye toprak kaynakları açısından yeterince zengin değildir. 1982-84 

yıllarında güncellenen toprak etütlerinin yorumlarına göre belirlenen arazi yetenek sınıflarının 

özellikleri ve dağılımını gösteren veriler incelendiğinde; korunması gereken arazilerin 

Türkiye'nin yaklaşık dörtte birini oluşturduğu, her türlü tarıma elverişli arazilerin ise sadece 

% 6,5 oranında kaldığı görülmektedir (Tablo Akakdo - 1)[çobA1]. 

Tablo Akakdo - 1 Türkiye’de Arazi Yetenek Sınıflarının* Özellikleri ve Dağılımı 
 Arazi  Yetenek Sınıfları ve Özellikleri Toplam Alan (Ha)  Gen. Or.  Toplam(%)

Özellik Verim Gücü Sınıf 1965-71 1982-84 1965-71 1982-84 
Her türlü tarıma ve 
işlemeye elverişli 

 
% 100 

 
I   5 012 537

 
 5 086 084 

 
6,4 6,5

İşlemeli tarıma orta 
elverişli 

 
%83 

 
II   6 758 702

 
 6 712 873 

 
8,7 8,7

İşlemeli tarıma sınırlı   
%66 

 
III   7 574 330

 
 7 282 763 

 
9,7 9,3

Özel önlemle özel 
ürün 

 
%50 

 
IV   7 201 016

 
  7 425 045 

 
9,3 9,5

  Toplam 26546 585 26 556 768 34,1 34
İşlenmeyen yaş veya 
kaya çıkışlı düz arazi 

 
%33 

 
V      165 547

 
    127 934 

 
0,2 0,16

İyi mera, iyi orman %20 VI 10 238 533 10 825 762 13,2 13,9
Bozuk mera, bozuk 
orman 

 
%10 

 
VII 36 288 553

 
35 836 350 

 
46,6 46,0

  Toplam 46 692 633 46 790 036 60,0 60,0
Tarıma elverişsiz 
arazi 

 
%0 

 
VIII    3 455 513

 
  4 542 896 

 
5,9 5,8

Toplam (su yüzeyi 
hariç) 

  
Toplam 76 694 731

 
76 741 591 

 
100,0 100,0

Kaynak: DPT, 9. Kalkınma Planı, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanılması ve Yönetimi ÖİKR, 2007 

*Temel toprak etütlerine dayanan arazi yetenek sınıflamasında, işlemeli tarım için çok az veya hiç riski olmayan 
I. Sınıfla, sadece yabani hayat için emniyetle kullanılabilen , pürüzlü arazi olan VIII. Sınıf arasında sekiz sınıf 
ayrılır. İlk dört sınıf işlemeli tarıma uygun olup, V. VI. VII. Ve VIII sınıf araziler yalnız mera, orman ve doğal 
hayata uygundur ve işlemeli tarım için kullanılamaz [çobA18]. 
 

Mülga KHGM 2005 yılı verilerine göre; Türkiye’de 78 milyon ha toplam arazinin  % 

27,3’ünde kuru tarım, % 5,6’sında sulu tarım, % 3,1’inde bağ-bahçe ve özel ürün tarımı 

yapılmakta, % 27,6’sı çayır-mera ve  % 29,8’i orman-funda olarak kullanılmaktadır (İlgili 

tablo rapor ekindedir)[çobA1]. 

Sahip olduğumuz en büyük doğal varlık olan topraklarımızın korunması, dengeli 

kullanılması ve geliştirilmesini amaçlayan girişimler; toprağın sahip olduğu değerlerin, 
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gelişen bilim ve teknolojinin imkanlarını da kullanarak detaylı bir şekilde tanımlanması, 

özelliklerinin çok iyi belirlenmesi, haritalanması ve veri tabanı oluşturularak buna dayalı 

planlamaların yapılması ile mümkündür. Oysa Türkiye’de sorunlar toprak varlığının tesbiti 

aşamasında başlamaktadır [çobA1]. 

Toprak ve arazi potansiyeli tesbit çalışmalarının doğruluk derecesi, toprak etütlerinin 

tipi ile yeterlilik ve doğruluk derecesine bağlı iken mevcut envanter sağlıksızdır ve 

güncelliğini yitirmiştir. Mülga Topraksu Genel Müdürlüğü ve devamında KHGM tarafından 

yürütülen bu çalışmalar, halen ülke toprakları ve arazilerin kullanımı sorunları hakkında 

başvurulacak yegane kaynak niteliğini taşımakta olup, bu verilerin dünyada geçerli olan son 

sistemlere göre yenilenmesi gerekmektedir [çobA1]. 

Türkiye’de toprak mülkiyet yapısı; mülk sahipliği, arazi büyüklüğü ve parsel adedi 

yönünden de sorunludur. Kırsal alandaki tapu-kadastro çalışmaları henüz tamamlanamamıştır. 

Bütün bu aksaklıklar sağlıklı bir insan-toprak ilişkisinin kurulmasını engellemektedir[çobA1].  

Türkiye’de üst ölçekli arazi kullanım planlama çalışmaları Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı tarafından yürütülmüş olup 2003 yılından itibaren bölge ve havza bazındaki  Çevre 

Düzeni Planlarının hazırlanması görevi Çevre ve Orman Bakanlığına verilmiştir . Ekonomik 

kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren üst ölçekli fiziki planlar 

olan Çevre Düzeni Planları çerçevesinde 2003-2005 yılları arasında yurt genelinde 11 

bölgenin, 2005  yılından itibaren ise 10 planlama bölgesine (31 il) ait çevre düzeni planları 

hazırlanmıştır[çobA20]. Ayrıca Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) tarafından da  

Aydın, Edirne, Konya ve Şanlıurfa illerinde 577 446 ha alanın arazi kullanım planlaması 

tamamlanmıştır. Halihazırda Aksaray, Aydın, Ankara, Edirne, Iğdır, Konya, Kayseri, Şanlıurfa 

ve Samsun illerinde toplam 410.549 ha alanın “Arazi Kullanım Planlaması” çalışmalarına 

devam edilmektedir[çobA1]. Türkiye’de arazi kullanım planları sorumlu oldukları alanlar 

kapsamında ve değişik ölçeklerde olmak üzere farklı kurumlar tarafından 

gerçekleştirilmektedir (Bakınız: AKAKDO ek tablolar Tablo-Ek 1 “Türkiye’de arazi 

idaresinde görevli kurumlar”). Plan yapımında karşılaşılan bu çokbaşlılık, planların 

hazırlanmasında, uygulanması ve izlenmesinde karmaşaya neden olmaktadır. Bu yapının tek 

çatı altında yeniden düzenlenmesi ve bu konuda bir mevzuat çalışması yapılması yararlı 

görülmektedir. 

Erozyonla Mücadele Çalışmaları 
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Toprak erozyonunun şiddeti ve yaygınlığının bilinmesinin özel önem taşıdığı 

Türkiye’de mevcut veriler  mülga Topraksu Genel  Müdürlüğü’nün 1978 yılında topladığı 

verilerdir. Çeşitli kullanımlardaki arazilerde belirlenen erozyon miktarları ve oranları 

sırasıyla, işlenen tarım alanlarında  16 milyon ha ve % 59, mera alanlarında 12,8 milyon ha ve 

% 64, ormanlık alanlarda 12,6 milyon ha ve % 54’tür (Tablo Akakdo - 2) [çobA1]. Türkiye 

topraklarının %72,7 şiddetli ve çok şiddetli erozyona maruz kalmaktadır. Arazi kullanımında 

bu husus dikkate alınmalıdır. 

Tablo Akakdo -  2 Türkiye’de Erozyon Alanının Dağılımı (ha) 
Erozyon Derecesi   II-III-IV. S. Arazi V-VI-VII. S. Arazi Toplam % 

Orta 13 780 260 1 812 215 15 592 475 27,3 

Şiddetli 2 077 270 26 257 668 28 334 938 49,6 

Çok Şiddetli 1 930 13 219 548 13 221 478 23,1 

Toplam 15 859 460 41 289 431 57 148 891 100,0 

Rüzgar Erozyonu 330 158 135 755 465 913  

Kaynak: DPT, 9. Kalkınma Planı, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanılması ve Yönetimi ÖİKR, 2007 

Türkiye ormanlarında ağaçlandırma ve toprak koruma tedbirleri alınarak toprak 

erozyonunun önlenmesi gereken orman alanı 9,1 milyon ha’dır. Erozyonla mücadele 

konusunda KHGM tarafından  toprak koruma çalışması yapılan alan 392.752 ha’dır. ÇOB 

tarafından 1,8 milyon ha ağaçlandırma, 470.000 ha erozyon kontrolu ve 660.000 ha yapay 

gençleştirme olmak üzere yaklaşık 2,9 milyon ha sahada ağaçlandırma nitelikli çalışma 

yapılmıştır [çobA1]. 

Tapu ve Kadastro Çalışmaları 
Kadastro, dünya üzerindeki taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde 

belirlenmesi, hukuki durumlarının tespitidir. Türkiye’de kadastro işlemleri; 3402 Sayılı 

Kadastro Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde üç ayrı 

bakanlık (Bayındırlık ve İskan, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlıkları) bünyesinde 

faaliyet gösteren kurumlar tarafından yürütülmektedir.  

Türkiye’nin toplam yüzölçümü 780 bin km 2 alındığında, bu alanın mevcut mevzuata 

göre, özel mülkiyete konu olabilecek bölümünün 420 bin km 2  olduğu tahmin edilmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), bugüne kadar kendi imkanlarıyla, ülke 

kadastrosunun % 70’ini tamamlamıştır. Düzenli yerleşim merkezi olan il ve ilçelerde büyük 

ölçüde çalışmalar tamamlanmışken, bugüne kadar  47 854 köyün  36 766’sında kadastro 

çalışmaları  tamamlanabilmiştir. Biten bu kadastro çalışmalarının % 10’u sayısal, % 90’ı 
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grafik ortamdadır. Ancak bu çalışmaların  %60’ının da yenilenmesi gerekmektedir.  Artan ve 

çeşitlenen tarımsal faaliyetler, ilçe ve il merkezleri ile köylerdeki değişim bu verilere tam 

yansımadığı için Türkiye’nin sahip olduğu kadastrolanacak ve kadastrosu güncellenecek alan 

miktarı, TKGM verilerine göre  535.000 km2’ dir. 2005  yılında ülke kadastrosunun  3 yıl 

içinde bitirilmesine dair alınan karar çerçevesinde kadastro hizmetleri özel şirketlere ihale 

edilmeye başlanmıştır [çobA1]. 

Türk hukuk sistemi, günümüze kadar taşınmaz malların mülkiyetine ilişkin çeşitli 

düzenlemeler yapmış, ancak bu düzenlemeler mülkiyet sorununun tam olarak 

çözümlenmesini mümkün kılmamıştır. Bunda mülkiyete ilişkin düzenlemelerin sık sık 

değiştirilmesi ve kadastro çalışmalarının farklı kanunlar çerçevesinde, farklı kurumlar 

tarafından yürütülmesi sebebiyle yeterli koordinasyonun tesis edilememesi etkili olmuştur 

[ogm9]. 

Orman kadastrosu çalışmalarına 1937 yılında başlanmış ancak bu çalışmalar hala 

tamamlanamamıştır. 2005 yılında TKGM ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin 

müştereken orman kadastrosu işlemlerini yapabilmelerini sağlayan 5304 sayılı Kanunun 

çıkarılması sonucunda ormanların kadastrosunun % 95’i tamamlanmıştır. Ancak kadastrosu 

tamamlanan orman alanlarının % 29’u tapuya tescil ettirilebilmiştir [ogm10]. Dolayısıyla 

kadastrosu tamamlanan alanların biran önce tapuya tescili yapılmalıdır.  

Orman alanlarının kadastrosunun mümkün olan en kısa sürede tamamlanabilmesi için 

komisyonların eleman ve diğer imkanlar itibariyle güçlendirilmesi gerekmektedir [ogm11]. 

Yukarıda ifade edilen kadastro problemleri, Komisyonumuzun Kütahya İli Gediz 

İlçesi Çukurören Köyünde köylülerle yapılan toplantıda da gündeme gelmiş; sorunun 

büyüklüğü ve köylüler üzerinde yaptığı etkiler müşahade edilmiştir. Köylüler, Cumhuriyet 

öncesinden beri ataları tarafından kullanılan ve kendilerine kalan tarla, bağ ve bahçelerden 

bazılarının kendileri tarafından kullanılmasına idare tarafından izin verilmediğini söylemişler, 

arazilerinin yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Bu toplantıda mülkiyet konusunda hala 

sorunların devam ettiği görülmüştür.  

Kütahya’nın Simav İlçesi sınırları içinde bulunan kestane orman alanları üzerinde de 

halk-idare arasında sorun olmaya devam eden kadastro problemi Komisyon Heyetince 

yerinde görülmüştür. Özellikle yapraklı ağaçlarla kaplı alanların vatandaş tarafından orman 

alanları olarak kabul edilmemesi sadece iğne yapraklı ağaçlarla kaplı alanların orman alanları 
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olarak nitelendirilmesi sonucunda birçok hukuki ve sosyal sorunla karşı karşıya 

kalınmaktadır. Kestane ormanlarıyla kaplı alanlar bu duruma örnek teşkil etmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri, kestane ormanlarında meyve üretimi 

faaliyetleri sonucunda bu ormanlar fiilen sahiplenilmiş, sahibi olduğunu iddia eden kişi yada 

kişilerce bakım ve faydalanma yapılmış ve özellikle karışık ormanlarda kestane lehine 

uygulamalar yapılarak diğer orman ağaçlarına zarar verilmiştir [ogm12]. 

Türkiye topraklarının kadastrosunun tam olarak bitirilememiş olması; topraklardan 

optimum derecede yararlanılabilmesi için gerekli planlamanın yapılamamasına, gelişigüzel 

faydalanma  sonucunda mevcut potansiyelin israf edilmesine, sosyal açıdan devlet-halk 

arasında yıllarca devam eden ve etmekte olan hukuki sorunlara neden olmuştur. Tüm ülke 

topraklarının kadastrosunun acilen tamamlanması, sonrasında  toprakların sahip oldukları 

potansiyele göre sınıflandırılması ve faydalanmanın buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bunun gerçekleştirilmesi ve vatandaş ile devlet arasında devam eden mülkiyete ilişkin 

davaların çözüme kavuşturulması; hem sosyal barışı yeniden tesis edecek hem de sahip 

olunan kaynakların sürdürülebilir faydalanma çerçevesinde tüm ülkede yönetimini mümkün 

kılacaktır.  

Türkiye’de Arazi Yönetiminin Mevcut Yasal, Kurumsal Durumu ve Arazi Kullanımına 
İlişkin Temel Sorunlar 

Bir ülkenin kalkınmasında gerek sosyal, gerekse ekonomik öneme sahip olan arazi 

politikaları, benimsenen ilkelere uygun olarak düzenlenen yasalar aracılığıyla uygulamaya 

aktarılmaktadır. Bu nedenle, mevcut arazi yasalarının yapısı, arazi politikalarının etkinliğinin 

ortaya koyulmasında önemli bir göstergedir[çobA16]. 

Arazi politikaları ve bu kapsamda belirlenen yasalar çeşitli kurumlar aracılığıyla 

uygulanmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye arazi idaresindeki kurumsal durumun 

değerlendirilebilmesi için,  arazi idaresinin yürütülmesinde görevli kurumlar ve bu kurumların 

arazi idaresindeki rolleri  AKAKDO ek tablolar Tablo-Ek 1’de özetlenmiştir. 

Bu bağlamda,Türkiye arazi idare sistemini düzenleyen yasalar değerlendirilmiş ve 

bunun sonucunda, arazi idare yasalarımızla ilgili başlıca şu sorunlar tespit edilmiştir[çobA16]: 

 Türkiye’deki arazi idare yasalarının en dikkat çekici özelliği, çok parçalı bir yapıya 

sahip olmalarıdır. Herhangi bir yasada bir değişiklik yapılmak istendiğinde, bu 
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değişiklik yeni bir yasanın çıkarılması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu da, tam 

anlamıyla bir yasa karmaşasını ortaya çıkarmaktadır. 

 Arazi idaresiyle ilgili yasaların önemli bir bölümü, gelişen ve değişen ülke 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikten oldukça uzaktır. 

 Bazı arazi idare faaliyetleri, birden fazla mevzuat ile düzenlenmiştir. Bu durum, 

uygulamada karmaşa ve adaletsizliklere yol açmaktadır. Örneğin; arazi toplulaştırması 

çalışmaları, 1979 yılında çıkarılan “Arazi Toplulaştırma Tüzüğü” ve 1984 yılında 

yayımlanan 3083 sayılı “Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu” olmak üzere, farklı içeriğe sahip iki mevzuatla yürütülmektedir. 

 Çıkarılan af nitelikli yasalar, mevcut yasaların etkinliğine zarar verdiği gibi, bazı 

toplum kesimlerinin de daha sonraları için beklentiye girmelerine sebep olmaktadır. 

Dolayısıyla bu durum yeni olumsuzlukların tetikleyicisi olmaktadır.  

 Bazı yasalarla, bazı kurumlara, altyapısı oluşturulmamış görevler verilebilmektedir. 

Bu durumda, bu görev yerine getirilmeye çalışılırken harcanan maliyet ve emeğin 

boşa gitme riski yüksek olmaktadır. 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı ‘Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’ nun 7. maddesinde büyükşehir, ilçe ve ilk kademe belediyelerine 

verilen “coğrafi/kent bilgi sistemlerini kurmak” görevi de bu türden bir hükümdür. 

 Arazi idaresiyle ilgili hazırlanmış birçok yasada, o yasayla getirilen hükümlere 

uyulmadığında uygulanacak cezai müeyyideler bulunmaktadır. Ancak, yaptırımı 

parasal değer belirtilerek düzenlenen hükümlerin önemli bir kısmı zaman içinde 

güncellenmediğinden, günümüz itibariyle anlamını yitirmiş hükümler olarak 

yasalarımızda durmaktır. 

Değerlendirmeler sonucunda, Türkiye’deki arazi idare kurumlarıyla ilgili ortaya çıkan 

tablo ise şu şekilde özetlenebilir [çobA16]: 

 Arazi yönetiminin bir bütün olduğu düşünüldüğünde, arazi idaresi kurumlarının da bu 

bütünün parçaları olması gerekmektedir. Arazi idaresi kurumlarına bakıldığında, bir 

faaliyet birden fazla kurum tarafından yürütülebilmekte ve koordinasyonsuzluk 

sebebiyle de tekrarlı işler ortaya çıkmaktadır.  

 Kurumlar, detaylı bir ön etüd yapılmadan kurulabilmektedir. Bazı kurumların 

kurulduktan kısa bir süre sonra kapatılması veya sık sık bağlı bulunduğu bakanlıklarda 

değişiklik yapılması, bunun en önemli göstergelerindendir.  
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 Bazı durumlarda da, ülke için gerekli olan kurumlar, mevcut aktivitesi yeterli 

bulunmadığından kapatılabilmektedir. Oysa, bu kurumların kapatılması yerine işlerlik 

kazandırılmasının yollarının araştırılması daha faydalı olabilir.  

 Taşınmaz değerlemesi, kamulaştırma, v.b. arazi idaresinde önemli bir yere sahip bazı 

faaliyet alanlarında, uzmanlaşmış bir yapı mevcut değildir. Bu alanlarda 

yetkilendirilmiş birçok kurum, bu tür temel aktiviteleri kendi bünyesinde birbirinden 

bağımsız olarak yürütmektedir. 

 Birden fazla kuruma, farklı yasalarla, aynı faaliyet alanında görevler verilmekte, bu da 

uygulamada karmaşaya neden olabilmektedir. 

 Arazi idaresi alanında önemli bir yere sahip olan belediyelerin yapısına bakıldığında, 

aynı görevleri yerine getirmekle yükümlü olmalarına rağmen, idari yapılarında 

standart bir yapı bulunmamaktadır. 

  Türkiye’deki arazi kullanım ve yönetim  sisteminde mevcut  diğer sorunlar ise  

aşağıda özetlenmiştir [çobA14]: 

 Arazi kullanım kararlarına altlık oluşturacak nitelikte doğru ve güncel veri ve toprak 

haritalarının yetersiz oluşu, temel toprak haritaların bulunmaması arazi kullanım 

planlarının yapılmasını engellemektedir. 

 Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte arazi kullanımı politikasının yetersizliği, yanlış ve 

verimsiz alan kullanımı ile çevre sorunlarının artması ve çeşitlenmesine sebep 

olmaktadır.  

 Arazi kullanıcılarının bilgisizliği, rant veya kısa vadeli kazanımların ön plana çıkması 

ve özellikle tarım sektöründeki girişimcilerin yeterli eğitim ve gelir düzeyinde 

olmaması nedenleriyle mevcut arazi kullanımlarında doğal koşullara uygun olmayan 

kullanımların bulunması sel, heyelan, erozyon ve çölleşmeye neden olmaktadır. 

 Hazine arazileri yasal boşluklardan yararlanılarak bilinçsiz olarak kullanılmaktadır. 

 Kentleşme sürecindeki hızlı gelişme, yerleşim alanlarının tarım, otlak ve orman 

alanlarına doğru plansızca gelişmesine neden olmaktadır. 

 Arazi kullanım kararları politik kaygılardan etkilenmektedir. 

 Miras hukuku nedeni ile parsel bölünmelerinin önüne geçilememektedir. 

 Arazi kullanım kararları sosyal ve çevresel faktörler ihmal edilerek ekonomik 

kaygılarla  ve  katılımcılık anlayışından uzak alınmaktadır. 
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 Görüldüğü üzere,  ihtiyaçlara yönelik bir arazi kullanım ve yönetim politikası ile 

bunun uygulanması için gerekli sağlıklı yasal ve kurumsal bir yapı henüz tam olarak 

oluşturulamamıştır [çobA16]. Bu nedenle arazi kullanım sisteminin yeniden yapılandırılarak 

mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alan, bütüncül arazi kullanım ve idare politikasının 

belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

3.9.2.6.2 Arazi Kullanımı ve Küresel  İklim Değişikliği 
Arazi  Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO -LULUCF-

Land Use, Land Use-Change and Forestry) kavramı, arazi kullanımı ve arazi kullanımında 

zaman içerisinde insan müdahalesiyle yapılan değişikliklerin, sera gazı salımları ve 

azaltımları üzerindeki etkisini belirlemeyi hedefleyen bir bütündür.  

Karasal ekosistemlerin, arazi kullanım sınıfları adı altında gruplandırılarak iklim 

değişikliğiyle olan etkileşiminin belirlenebilmesi halen bir çok noktada belirsizlik içeren 

kapsamlı bir konudur. Karbonun canlı biyokütle, çürüyen organik madde ve toprak içinde 

tutulduğu karasal ekolojik sistemler, küresel karbon döngüsünde önemli rol oynar. Karbon 

doğal olarak bu sistemler ile atmosfer arasında fotosentez, solunum, ayrışma ve yanma 

olayları vasıtasıyla yer değiştirir. İnsan faaliyetleri ise, bu havuzlardaki karbon stoklarının 

değişmesine sebep olur [çobA2].  

Halihazırda karasal ekosistemler tarafından yılda 2,3 Gt karbon tutulmaktadır ve bu 

miktar insan kaynaklı emisyonların yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır. Diğer taraftan, arazi 

kullanımındaki değişiklikten dolayı karasal ekosistemlerin karbon havuzlarından verilen 

emisyonlar  yılda 1,6 Gt karbondur ve bu miktar insan kaynaklı emisyonların %20’sinden 

fazlasını oluşturmaktadır. Ancak, her yıl atmosfere salınan toplam 7,9 Gt karbonun 4,6 Gt’luk 

kısmı karasal ekosistemler ve okyanuslar tarafından tutulduğunda geri kalan 3,3 Gt karbon 

atmosferde kalmaktadır[çobA2]. Bu yüzden iklim değişikliğe karşı alınacak önlemler, 

atmosfere salınan sera gazı emisyonlarını sınırlandırma ve/veya azaltma ile  atmosferde kalan 

fazla karbonun yutaklar aracılığıyla atmosferden uzaklaştırılması temeline dayanmaktadır. 

Stern Raporu’na göre, 2000 yılında, arazi kullanım değişiminden kaynaklanan 

emisyonların içerisinde tek başına ormansızlaşma 8 Gt’un üzerinde CO2  emisyonundan 

sorumludur (Şekil Akakdo - 1). Burada ormansızlaşma ile ağaç ve diğer bitkiler ile toprakta 

tutulan karbonun çeşitli müdahaleler sonucunda atmosfere verilmesi kastedilmektedir.  

Yanma, kesim gibi sebeplerle bitkilerdeki karbonun açığa çıkmasının yanısıra toprağın 

sürümü ve gübre uygulamaları gibi toprağın ve tarımın yönetim faaliyetlerinden de karbon 
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açığa çıkar. Çeşitli sebeplerle 1850-1990 yılları arasında topraktan atmosfere verilen CO2 

miktarı 130 Gt olarak tahmin edilmektedir [çobA3].   

Emisyonlar (GtCO2/yıl)

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Orman dışı

Yangın önleme

Büyüme

Ormanlaştırma

Ağaçlandırma

Ormansızlaşma

Net toplam

 

Kaynak: The Stern  Review, The Economics of Climate Change, 2006 
Not:Orman dışı  ile tarım topraklarını kaplayan odunsu bitkilerin CO2 tutunumu kastedilmektedir 
Şekil Akakdo - 1 2000 Yılında Küresel Arazi Kullanım Değişiminden Kaynaklanan 
Emisyonlar 

Ağaçlandırma ve diğer bitki örtüsünün oluşturulması faaliyetleri karbon tutunumunu 

artırır. Yine Stern Raporu’na göre 2000 yılında ağaçlandırma(orman dışı ağaçlandırma-

afforestation) ve ormanlaştırma (orman içi ağaçlandırma-reforestation) çalışmaları ile yaklaşık 

1 Gt CO2‘in atmosferden uzaklaştırıldığı tahmin edilmektedir. Ancak burada şu noktaya 

dikkat edilmelidir; ağaçlar CO2‘yi çok yavaş absorbe ederler ve bir başka ağacın kesilmesiyle 

çok hızlı ortaya çıkacak olan CO2‘nin tamamının, büyümesi devam eden bir ağaç tarafından 

alınması bir yy. hatta daha fazla süre ister. Bu da, emisyonların azaltılması açısından 

ormansızlaşmayı hafifletecek politikaların, ağaçlandırma ve ormanlaştırma politikalarından 

daha etkin olacağı anlamına gelmektedir [çobA3]. 

Arazi kullanım değişikliğinden kaynaklanan emisyonlar diğer sektörlerdekinden 

farklılık göstermektedir; yani emisyonların çoğu gelişmekte olan tropik ülkelerden 

kaynaklanmaktadır.  Yine  2000 yılında, arazi kullanımı değişikliğinden kaynaklanan 

emisyonların %55’i tropikal Asya’dan, %30’u tropikal Amerika’dan ve %20’si de tropikal 

Afrika’dan ortaya çıkmıştır. Aynı yıl ABD, Avrupa ve Çin ağaçlandırma ve ormanlaştırma 

programları nedeniyle net uzaklaştırıcılar olmuşlardır. Ancak bu uzaklaştırmalar, tropiklerdeki 

ormansızlaşmadan doğan bu büyük emisyonları tamamen etkisiz hale getirecek kadar büyük 

değildir [çobA3]. 

Üretim 
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Arazi kullanımındaki değişikliklerden kaynaklanan emisyonların 2 önemli itici gücü 

vardır [çobA3]: 

1- Orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi. İlave tarımsal araziye olan talebin 

nedenleri küresel ölçekte değişmektedir. Afrika’da bu büyük oranda küçük ölçekli tarımsal 

işletmeler için olup, Güney Amerika’da ihracat amaçlı üretim yapan geniş ölçekli çiftlikler 

için olmaktadır. Küresel ölçekte tarım alanlarına olan bu talep nüfustaki artış ve gelir 

tarafından belirlenirken, yerel düzeyde tarımsal ürün fiyatları ve teşvikler, altyapı, pazar 

olanakları ve arazi kullanım hakları alanların tarımsal alana dönüşümünde itici gücü 

oluşturmuştur. 

2- Orman ürünlerine olan talep: Kereste üreticileri, en yaşlı ve en değerli ağaçları 

depoladıkları karbonu açığa çıkararak ve bu işlem esnasında çevresindeki ağaçları da 

yaralayarak kesme eğilimindedirler. Şayet odun üretimi sürdürülebilir şekilde 

gerçekleştiriliyorsa örneğin münferit ağaçlarla sınırlı tutuluyorsa ormanlardaki yeniden 

büyüme, zamanla emisyonları tolere edebilir. Bu nedenle, odun üretimi tek başına 

ormansızlaşmanın başlıca sebebi değildir. Ayrıca, odun hammadesi odundan yapılmış uzun 

ömürlü ürünler için kullanılıyorsa  aslında karbonu bu ürünün ömrü boyunca  muhafaza da 

eder. Ancak yüksek emisyonlar, odun üretimi şayet sürdürülemeyecek boyutta 

gerçekleştiriliyorsa örneğin Güneydoğu Asya’da olduğu gibi ortaya çıkmaktadır. Bu bölgede 

hızlı büyüyen bölgesel ekonomilerden kaynaklanan yüksek odun hammaddesi talebi yoğun 

kereste üretimini teşvik etmektedir. 

Türkiye’de ise özellikle orman alanları ve tarım arazileri, nüfus artışı, sanayileşme ve 

kentleşmeye paralel olarak amacı dışında kullanılmaktadır [çobA10]. Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Sulama Raporu’nda tarım arazilerinin amaç dışı 

kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar yer almıştır: 

Sanayileşme ve hızlı nüfus artışı köyden göçü artırarak yeni yerleşim yerlerinin 

oluşmasına sebep olmuştur. Bu durum sürekli olarak verimli tarım toprakları aleyhine işlemiş 

ve kontrolsüz yapılaşmalar nedeniyle büyük  alanlar elden çıkmıştır. Bunun yanı sıra 

şehirlerden kaynaklanan kirlilik nedeniyle yakın bölgelerdeki verimli araziler kullanılamaz 

hale gelmektedir.  
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Tarım alanlarının amacı dışında kullanımı özellikle Trakya, Çukurova, Bursa, Kocaeli, 

Adapazarı, Gediz, Menemen, Salihli, Kemalpaşa, Tarsus, Düzce gibi verimli tarım alanlarının 

bulunduğu bölgelerde yoğunlaşmaktadır. 

Türkiye’de tarım alanı olup da tarım dışı amaçlı kullanılan arazi miktarı, sağlıklı 

veriler olmamasına karşın, mülga KHGM verilerine göre, 2004 yılı sonu itibariyle 1,7 milyon 

ha’dır. Tarım dışı kullanılan I. ve II. sınıf sulu tarım arazisi miktarı ise 50 000 ha’dır. DPT 

tahminlerine göre, yüksek verimli tarım alanlarının 1.257.000 ha’ı son 10 yılda tarım dışı 

amaçlara tahsis edilmiştir.  TKB verilerine göre ise tarım dışı amaçlı  kullanılan  arazi, 2004 

itibariyle 2,8 milyon ha’dır [çobA1]. 

Orman alanları açısından ise Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’deki 

bilim ve fen bakımından orman niteliğini kaybetmiş  ve tarım alanları olarak kullanılması 

daha yararlı görülen ve bu amaçla orman sınırları dışına çıkarılan alan miktarı 473.413 ha‘dır 

[çobA19]. 

Tüm emisyon projeksiyonları gibi arazi kullanım değişikliğinden kaynaklanan gelecek 

emisyonları da şu anda  belirsizdir. Ancak, şayet şu anda ormanlarını en fazla tahrip eden  ilk 

10 ülke bu hızla ormansızlaşmaya devam ederlerse, 2100 yılından önce tüm ormanlarını 

kaybedeceklerdir. Brezilya için bu süre 100 yıl daha uzundur. IPCC’nin projeksiyonları, geniş 

bir yelpazede yer alan gelecek sosyo-ekonomik senaryoları kapsamakta ve her bir senaryoda 

ormansızlaşma emisyonlarının dinamiklerini, nüfus artışı, ormanların yok edilişi ve tarımsal 

ürünlere olacak talep oluşturmaktadır [çobA3]. 

Geçmişte ormanların tarım ve  yerleşim amaçlı yok edilişi kalkınma sürecinin temel 

faktörlerinden olmuştur. Ancak gelecekte buna gerek kalmayabilecektir. Örneğin yoksulluğun 

azaltılması, kaynakların kullanım haklarının düzenlenmesi, sürdürülebilir ormancılık ve 

tarımsal tekniklerin uygulanması gibi faktörlerle belirlenen kalkınma süreçlerinin 

desteklenmesi  sonucunda ormansızlaşmadan kaçınılabilir [çobA3]. 

AKAKDO’nun Özellikleri 
AKAKDO’nun  kendisine has 3 özelliği vardır [çobA2]: 

1-Biyolojik döngü potansiyelini sınırlandıran doygunluk(saturation): Doygunluk ya da 

biyolojik karbon depolama potansiyelinin sınırlandırılması, toprağa dayalı faaliyetler 

vasıtasıyla karbon döngüsü potansiyelinin, kullanılabilen arazi miktarıyla ve bir arazi 
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biriminde depolanan veya korunan karbonun faaliyet ve yersel özellikli miktarıyla 

sınırlandırılmasıdır. Değişikliklerin zamanlarında farklılıklar mevcuttur; mesela soğuk iklim 

ormanları maximum limitlerine tropikal ormanlara göre daha geç ulaşırlar ve topraklar da 

karbonu çok uzun zaman toplayabilir. 

2-Sürekliliğin olmayışı: Bu özellik, biyolojik karbon depolanmasının potansiyel olarak  

tersine çevrilmesiyle ilgilidir. Biyosferik karbon yönetimi belirli bir alandaki karbon stoklarını 

artırabilir ancak bu döngü ya doğal sebepler (yangınlar, hastalıklar vb.) ya da diğer insan 

müdahaleleri nedeniyle tersine çevrilebilir. En önemli örnek ormansızlaşmadır.  

3-İnsan tarafından kontrol edilebilmesi : Bir alanın ağaçlandırılması insanın ilk 

müdahalesidir; ancak bu ağaçların daha sonraki büyümeleri kuraklık, fırtınalar, böcek 

salgınlarından yada ısı, yağış, CO2 konsantrasyonu veya atmosferik nitrojen   

depolanmasındaki değişikliklerden etkilenebilir.Bu faktörler çoğunlukla arazi yöneticilerinin 

kontrolü dışındadır. Ancak bu faktörlerin ağaçların büyümelerine olan etkileri tür seçimi, ağaç 

yoğunluğu veya gübre ilavesi gibi arazi yönetim kararlarıyla değiştirilebilir. 

Karasal ekosistemlerde depolanan karbon miktarı, Net Primer Üretim (fotosentezle 

bağlanan karbon-solunumla verilen karbon farkı) ile çürüme, yanma, arazi kullanım değişimi 

ve diğer etkenlerden kaynaklanan karbon kayıpları arasındaki dengeye bağlıdır. Net primer 

üretimin; çürüme, yanma vs. toplamı sonucu oluşan karbon kayıplarından fazla olması 

durumunda ekosistemler yutak(sink) durumunda olup atmosferdeki CO2 ‘yi 

uzaklaştırmaktadır. Primer üretimin düşük olması durumunda ise atmosfere CO2 salan bir 

kaynak (source) durumuna gelmektedir. Genel olarak karasal ekosistemler yutak görevi 

görerek insan kaynaklı CO2  emisyonlarının bir kısmını bağlamak suretiyle atmosferdeki 

seviyelerini düşürmeleri sebebiyle bu alanların etkin şekilde korunma ve işletilmesiyle 

mevcut potansiyellerinin artırılabileceği ve sera etkisini azaltılabileceği  düşüncesiyle  

önlemler uygulamaya sokulmuştur [çobA13].  

3.9.2.6.3 1990-2005 Döneminde Türkiye AKAKDO Uzaklaştırma ve Emisyon Değerleri 
Türkiye’de 1990-2005 yılları arasında, AKAKDO tarafından atmosferden 

uzaklaştırılan CO2 miktarları kesikli olmakla birlikte artış göstermektedir (Şekil Akakdo -  2) 

[çobA17]. 
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 Kaynak: Türkiye Ulusal Envanter Raporu,2007 

Şekil Akakdo-  2  Türkiye'de 1990-2005 Döneminde AKAKDO Tarafından 
Uzaklaştırılan  CO2  Miktarları  
Not: Sera gazı envanterinde emisyonlar (+) ile CO2 uzaklaştırmaları ise (-) ile gösterilmektedir. 

Grafikte de görüldüğü üzere, 1990-2005 yılları arasında AKAKDO sektörü net yutak 

özelliği göstermiş ve yıllık CO2  tutma kapasitesi ortalama 62.797,88   Gg/yıl olmuştur. 

AKAKDO’dan kaynaklanan emisyonlar olarak, orman alanlarındaki biokütlenin 

yanması sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonları dikkate alınmıştır. Diğer arazi 

kullanımlarından kaynaklanan emisyonlar (anız yakma, arazi kullanım değişimleri gibi) ise 

veri eksikliği nedeniyle hesaplanamamıştır. Yanan orman alanlarındaki sera gazı emisyon 

miktarları ise yanan  alanlara bağlı olarak değişmekte olup bu gazlarla ilgili kesin ve dikkat 

çeken bir eğilim yoktur (Tablo Akakdo -3) [çobA15].   

AKAKDO sera gazı envanter hesaplarında CO2  emisyonları toplam karbon kayıpları 

içerisine dahil edildiği için, tekrardan kaçınmak amacıyla burada  yer almamıştır. 

Tablo Akakdo - 3 1990-2005 Yılları Arasında Orman Yangınlarından Kaynaklanan 
Diğer Sera Gazı Emisyonlarındaki Değişimler 

CO2 Dışı  Sera Gazları  
Yıllar CH4 

Gg 
CO 
Gg 

N2O 
Gg 

NOx 
Gg 

yıllar

 
 

Yıllar 
CO2 eşdeğeri (Gg)

C
O

2 
m

ik
ta

rla
rı 

(G
g)
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1990 0,00267 0,01334 0,00156 0,02690 
1991 0,00157 0,00784 0,00092 0,01582 
1992 0,00237 0,01187 0,00139 0,02394 
1993 0,00299 0,01494 0,00174 0,03013 
1994 0,00740 0,03701 0,00432 0,07463 
1995 0,00149 0,00745 0,00087 0,01502 
1996 0,00290 0,01448 0,00169 0,02921 
1997 0,00123 0,00613 0,00072 0,01236 
1998 0,00131 0,00656 0,00077 0,01324 
1999 0,00113 0,00563 0,00066 0,01136 
2000 0,00512 0,02558 0,00298 0,05158 
2001 0,00144 0,00718 0,00084 0,01447 
2002 0,00165 0,00826 0,00096 0,01666 
2003 0,00129 0,00645 0,00075 0,01300 
2004 0,00095 0,00473 0,00055 0,00954 
2005 0,00030 0,00153 0,00017 0,00310 

   Kaynak:Türkiyeİklim Değişikliği I. Ulusal Bildirimi, 2006 
 

  

   Kaynak:Türkiyeİklim Değişikliği I. Ulusal Bildirimi, 2006 
Şekil Akakdo -  3 1990-2004 Döneminde Orman Alanlarından Kaynaklanan Sera Gazı 
Emisyonları 

1990-2005 yılları arasındaki Türkiye toplam sera gazları envanterinde AKAKDO’nun 

oranlarına bakılacak olursa (Tablo Akakdo - 4),  toplam emisyonların  ortalama  % 26,19’sının  

AKAKDO tarafından uzaklaştırıldığı görülmektedir.  

Tablo Akakdo -  4  1990-2005 Döneminde Türkiye’de Emisyon Ve Uzaklaştırmaların 
Karşılaştırılması  
Yıllar AKAKDO tarafından net 

uzaklaştırmalar(CO2 Eşdeğeri 
–Gg) 

TOPLAM Sera Gazı 
Emisyonları(SGE)(CO2 

Eşdeğeri -Gg) 

Toplam SGE’nda net 
AKAKDO uzaklaştırmaları 

(%) 
1990 -44.086,92 170.059,31 25,92 
1991 -55.572,63 181.963,99 30,54 
1992 -59.718,55 193.636,03 30,84 
1993 -59.160,16 203.980,19 29,00 

0,00000 
0,01000 
0,02000 
0,03000 
0,04000 
0,05000 
0,06000 
0,07000 
0,08000 

Gg 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
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  Diğer sera gazları
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CO 

N2O 

NOx 



                                             263

1994 -60.466,38 200.464,98 30,16 
1995 -60.736,83 220.719,57 27,51 
1996 -61.066,23 242.092,35 25,22 
1997 -63.087,07 255.513,66 24,69 
1998 -64.285,99 256.633,77 25,04 
1999 -65.024,93 256.776,03 25,32 
2000 -65.609,05 279.957,01 23,43 
2001 -70.481,69 262.098,51 26,89 
2002 -67.038,90 270.617,48 24,77 
2003 -65.753,39 286.282,76 22,96 
2004 -73.244,45 296.602,13 24,69 
2005 -69.432,92 312.968,70 22,18 

    Kaynak: TürkiyeUlusal Envanter Raporu, 2007 
 

AKAKDO sera gazları envanteri hazırlanırken IPCC AKAKDO Kılavuzunda 

(http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm) tavsiye edilen metotlar 

takip edilmiş ve aşağıda gösterilen 6 arazi kullanım sınıfı esas alınmıştır [çobA12]: 

-Orman Alanları   -Sulak Alanlar    

-Ekili Alanlar    -Yerleşim Alanları 

-Çayır-Mera Alanları   -Diğer Alanlar 

3.9.2.6.4 BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Kyoto Protokolu ve 2012 sonrasında 
AKAKDO 

Uluslararası platformda AKAKDO için 3 önemli belge; İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi, Kyoto Protokolu ve Marakeş Kararları’dır. Her 3 belge içerisinde AKAKDO 

önemli bir yer tutmasına karşın  uygulamasına ilişkin görüş birliğine varılması karbon 

tutunum süreci ve alınacak önlemlerdeki belirsizlikler nedeniyle hayli güç olmuştur [çobA4]. 

Sözleşme metninde, yutak (sink) “atmosferden herhangi bir sera gazını,bir aerosolü 

veya bir sera gazının öncüsünü uzaklaştıran herhangi bir işlem, aktivite veya mekanizma 

olarak (Madde 1.8) tanımlanmaktadır. Ancak, yutak terimi daha geniş anlamıyla, sera gazları 

emisyon ve uzaklaştırmalarının oluştuğu tüm arazi kullanımı, arazi kullanım değişikliği ve 

ormancılık faaliyetleri kısaca AKAKDO için  kullanılmaktadır. Kyoto Protokolündeki  

AKAKDO aktiviteleri ise Madde 3.3’de bağlayıcı özellik taşımaktadır. Bunlar 1990 yılından 

itibaren doğrudan insan kaynaklı ağaçlandırma(afforestation), ormanlaştırma (reforestation) 

ve ormansızlaşma (deforestation) faaliyetleridir. Madde 3.4’de ise gönüllü yapılacak 

faaliyetler yani orman yönetimi, tarım arazisi yönetimi, mera yönetimi ve bitkilendirme 

(revegetation) faaliyetleri yer alır.  
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AKAKDO muhtemelen gelecekte de tartışmalı bir konu olarak kalacaktır. Bu konuda 

gelecekte tartışmaları kolaylaştırabileceği düşünülen bazı tavsiyeler aşağıda 

sıralanmıştır[çobA4]: 

• İklim değişikliğinin azaltımı, esas olarak sera gazı emisyonlarının düşürülmesiyle 

başarılmalıdır. İklim değişikliği süreci, azaltım faaliyetlerinin doğasıyla ilgili 

prensiplerin kabul edilmesini gündeme getirmelidir.  İklim değişikliği ile mücadele 

etmek üzere eylem çağrısında bulunulan tamamlayıcılık ilkesi, ulusal olmalı; diğer bir 

deyişle esneklik mekanizması ulusal eylemleri tamamlayıcı olmalıdır.  

• Sürekli görüş alışverişinin yapılabileceği ortam yaratılmalıdır. Bilim adamları ve 

politika yapıcıların karşılıklı görüşebileceği resmi bir platform oluşturulmalıdır. 

• Kaynaklarca üretilen emisyonlar ile yutaklarca tutulan uzaklaştırmaların değişik 

yapıları anlaşılmalıdır.  

• Sürdürülebilir gelişmeye olan ihtiyaç göz önünde tutulmalıdır. 

• Bilimin sürekli desteklenmesi. Politika sürecini desteklemek için ilave teknik ve 

bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

2012 sonrasında AKAKDO’nun rolünün belirlenmesi hususunda  ise ulusalararası 

iklim değişikliği rejimine AKAKDO’nun dahil edilmesinin yeniden değerlendirilmesi ve 

mümkün olduğunca basitleştirilmesi amacıyla yeni bir süreç başlatılmıştır: “Options for 

including land use  in a climate agreement post 2012: improving the Kyoto Protokol approach 

( 2012 sonrası bir iklim anlaşmasında arazi kullanımına ilişkin seçenekler: KP yaklaşımının 

geliştirilmesi). KP’nun ilk taahhüt döneminde AKAKDO ile ilgili hesaplamalardaki zayıf 

yönleri iyileştirecek mekanizmanın tesbit edilmesi ve tarafların gelecekteki taahhüt 

döneminde arazi kullanımlarını geliştirecek olanakları belirlemek amaçlanmıştır. Önerilen bir 

çok değişik yapı ile birlikte mevcut sistemin tesbit edilen kriterler çerçevesinde 

problemlerinin çözümlenerek ülkelerdeki tarımsal ve orman kaynaklı karbon stoklarının 

yönetiminin geliştirilmesinin mümkün olabileceği  düşünülmektedir [çobA5]. 

Ayrıca AKAKDO sektöründeki en geniş emisyon kaynağı ve global olarak en geniş 

emisyon kaynaklarından bir tanesi  olan gelişmekte olan ülkelerdeki ormansızlaşma ve orman 

tahribi bu ülkelerin envanter kayıtlarına dahil edilmemekte olup anılan faaliyetleri azaltmak 

için  herhangi bir teşvik mekanizması da yoktur. Bu açığın kapatılması ve ormansızlaşma 

hedeflerinin oluşturulması için kullanılacak metodolojilerin belirlenmesi amacıyla 
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Montreal’de yapılan COP 11 toplantısında bir girişim başlatılmıştır: “Reducing Emissions 

from Deforestation and Degradition in Developing Countries (REED)” [çobA5]. Halen 

görüşmeleri devam eden bu süreçe ilişkin olarak Bali ‘de gerçekleştirilen 13 Taraflar 

Konferansı’nda alınan nihai kararlarda; 

Tüm taraflar gönüllülük esasına dayalı olarak ormansızlaşma ve orman tahribinden 

kaynaklanan emisyonları azaltmak için devam eden çalışmalarını güçlendirmeye davet 

edilmiş  ve bunların tahmin edilmesi, izlenmesi ve raporlanması için SBSTA’dan ilgili 

metadolojiye ilişkin bir çalışma  programını hazırlaması istenmiştir(Decision-/CP.13-

Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate 

action ).  

Yine aynı konferansta belirlenen “Bali Eylem Planı” kapsamında da ormansızlaşmaya 

atıfta bulunulmuş ve diğer eylemlerin yanısıra gelişmekte olan ülkelerdeki ormansızlaşma ve 

orman tahribinden kaynaklanan emisyonları azaltmaya ve yine bu ülkelerdeki orman karbon 

stoklarının artırılması ile ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin siyasi 

yaklaşımları ve pozitif teşvikleri de kapsayan iklim değişikliğini azaltmak için 

gerçekleştirilecek ulusal/ulusalararası faaliyetlere hız kazandırılarak Sözleşmenin halihazırda, 

2012’ye kadar ve sonrasında etkin ve sürdürülebilir uygulanmasını sağlamak için kapsamlı bir 

süreç başlatılmıştır. Süreç sonuçlarının ise 15. Taraflar toplantısında onaylanması 

kararlaştırılmıştır (Decision-/CP.13 –Bali Action Plan). 

Türkiye AKAKDO kapsamında bu süreçleri yakından takip etmeli ve ilgili kurumlar 

bünyesinde oluşturulacak  daimi bir çalışma grubu vasıtasıyla etkin katılım sağlanmalıdır. 

Özellikle Sözleşme yükümlülüklerinden olan sera gazı envanterlerinin eksiksiz, şeffaf ve 

doğru hazırlanması için gerekli çalışmalar tamamlanmalı ve süreçler çerçevesinde yol haritası 

belirlenerek ulusal politikalarda gerekli değişiklikler yapılmalıdır.    

3.9.2.6.5 Orman Alanları 

Ormanların Iklim Değişikliğindeki  Fonksiyonları: 
Küresel karbon çevriminde ormanların günümüzdeki rolünü sadece mevcut arazi 

kullanımı değil, geçmiş arazi kullanımları ve yapılan müdahaleler belirlemiştir. Geçen 

yüzyılda, büyük ölçüde orta ve yüksek enlem ülkelerinde tarımın genişlemesi sebebiyle 

orman arazi kullanımında meydana gelen değişmelerden kaynaklanan emisyonlar, fosil 

yakıtların  yakılmasından çıkan emisyonlardan daha yüksekti [çobA7]. 
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 Ormanlar, iklim değişikliğine; karbon havuzları ve büyüdüklerinde veya alanları 

genişletildiğinde CO2 yutakları olarak olumlu katkı sağlamaktadır [çobA8]. 

Ormanlar, yaşayan biyokütlenin solunumu, organik maddelerin diğer yaşayan 

organizmalar tarafından ayrıştırılması (heterotrop solunum) ve yangınlar sonucunda CO2 

kaynağı olarak iklim değişikliğine olumsuz etki ederler [çobA8]. 

Ormanlar, gerek doğal süreçler gerek insan faaliyetleri nedeniyle atmosferdeki 

CO2’nin sürekli değiştiği en önemli karbon havuzlarıdır. Karbon ağaçların; gövdeleri, dalları, 

yaprakları ve köklerinden oluşan canlı biyokütle ile ölü örtü, toprak organik maddesi ve diğer 

maddelerden oluşan cansız biyokütlenin yanı sıra orman ürünlerinde depolanmaktadır. 

Ormanlar birim alanda bağladıkları karbonun fazlalığı ve bağladıkları karbonu uzun yıllar 

bünyelerinde tutabilme özelliklerinden ötürü küresel ısınmayı yavaşlatma açısından diğer 

ekosistemlere göre çok daha büyük bir potansiyele sahiptir [çobA13]. 

Küresel düzeyde, dünya biosferindeki karbonun %19’u bitkilerde, %81’i ise toprakta 

depolanır. Genel olarak tüm orman tiplerinde karbonun yaklaşık %31’i büyokütle içerisinde, 

%69’u ise  toprakta depolanır. Tropik ormanlarda ise karbonun yaklaşık %50’si biyokütlede, 

%50’si ise toprakta depolanır [çobA2]. 

Tablo Akakdo - 5 Vejetasyon ve Topraktaki (1 m. derinlikte) Global Karbon Stokları 
Karasal ekosistemler Alan 

(109 ha.) 
 

Vejetasyon Toprak Toplam (Gt C) 

Tropikal  ormanlar 1.76 212 216 428 
Ilıman kuşak ormanları 1.04 59 100 159 
Kutup ormanları 1.37 88 471 559 
Tropikal savanlar 2.25 66 264 330 
Ilıman kuşak meraları 1.25 9 295 304 
Çöller ve yarı çöller 4.55 8 191 199 
Tundra 0.95 6 121 127 
Sulak alanlar 0.35 15 225 240 
Ekili alanlar 1.60 3 128 131 
TOPLAM 15.12 466 2011 2477 

Kaynak: IPCC Special Report  on  LULUCF, Summary for Policymakers, 2000 
NOT: Ekosistem tanımlarındaki belirsizlik nedeniyle yukarıda belirtilen Karbon miktarları, kesin 
olmamakla birlikte karasal  sistemlerdeki karbon stoklarının büyüklüğüne ilişkin genel bir fikir 
vermektedir.  

Odun ürünleri de önemli bir karbon havuzunu oluşturur. Bu ürünlerdeki karbonun 

depolanma ömürleri kullanımlarına bağlı olarak değişir: Yakacak odunda 1 yıldan daha az 

olan ömür, kereste için yüzyılları bulabilir. 
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Fotosentez olayını esas alarak araştırmalar yapan bilim insanları, fotosentez yoluyla 

tüketilen CO2  miktarı hakkında şu sayısal değerleri vermektedir [çobA9]: 

 Bir hektarlık orman yıllık biokütle üretimi için 12-13 ton CO2  tüketmektedir. Tüm 

dünya ormanlarının 3.2 milyar ha. genişliğinde olduğu kabul edilerek yapılacak bir 

hesaba göre bu değer 38-96 milyar tondur. 

 Karada yaşayan bütün yeşil bitkilerin yılda 41-69 milyar ton CO2  tükettiği tahmin 

edilmektedir. 

Yukarıda verilen CO2  tüketim değerlerinin çok farklı sınırlar içerisinde değiştiği 

görülmektedir.  Bunun çok çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler arasında en 

önemlileri aşağıda verilmiştir. 

Belirli yüzey alanına sahip belirli sayıdaki yaprakta yapılan araştırmalardan elde 

edilen sonuçlara dayanılarak bir ağaç tahmini için hesap yapılmaktadır. Bir ağaç için tahmini 

olarak elde edilen sonuçlar bir ormana, bu da dünyanın büyük orman ekosistemlerine 

yaygınlaştırılmaktadır. Ayrıca araştırma yöntemleri de farklı olabilmektedir. Buna ek olarak 

CO2 asimilasyonu ağaç türlerine, meşcere tipi ve yapısına , iklim bölgelerine ve benzeri 

faktörlere göre de değişmektedir. Ancak ormanların iklim üzerindeki etkileri bir gerçektir. 

Araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre sadece tropik ormanların dünya iklimini 

düzenleme bakımından ürettiği ekolojik işlevsel değerin yılda 3,7 trilyon ABD Doları olduğu 

bildirilmektedir. Bu değer ormanların hızla tahrip edilmesi ile kaybedilen ekolojik üretim 

değerlerinin büyüklüğü konusunda bir fikir vermektedir [çobA9]. 

Ormancılık faaliyetlerinin etkisi göz önünde bulundurularak  küresel ısınma etkilerini 

geciktirmede ormanlara ilişkin 3 ana strateji üzerinde durulmaktadır [çobA13]. 

1-Karbon havuzlarının oluşturulması veya geliştirilmesi suretiyle karbon miktarı veya 

birikim oranının artırılması (Karbon bağlama) 

2-Mevcut karbon havuzlarında bağlı karbonun emisyonının önlenmesi veya oranının 

azaltılması (Karbon koruma) 

3-Uzun süre kalıcı odun ürünleri kullanmak suretiyle biyokütle içinde bağlanan 

karbonun atmosfere geri dönüşünün geciktirilmesi veya biyoyakıt olarak odunu daha çok 

kullanmak suretiyle fosil yakıtlara olan talebin azaltılmasıdır (Karbon ikamesi). Odunun 
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uzun süre kalıcı orman ürünü olarak kullanımı bir nevi yutak alanın depolama kapasitesinin 

artırılması anlamına  da gelmektedir. 

İklim değişim hızına bağlı olarak çözüm seçeneklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli 

zaman kısıtlıdır. Buna ek olarak, karbon bağlamanın artırılması ile birlikte odun ürünleri 

sürekliliği ve çeşitliliğinin de sağlanması gerekmektedir. Zaman faktörü göz önünde 

bulundurulduğunda, kısa vadede hızlı gelişen türlerle kurulacak yeni ormanların en yüksek 

karbon bağlama potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Bunu doğal ormanların korunarak, 

karbon bağlama potansiyellerini artıracak şekilde işletilmeleri takip etmektedir. Bu yolla 

karbon bağlamanın etkisi özellikle üretilen odunun kalıcı ürün olarak kullanılması ve çürüme 

oranlarının düşük olması durumunda artmaktadır [çobA13].  

Sonuç olarak küresel ısınmayı durdurmak  en azından belirli bir seviyede tutmak için 

tüm dünyada yutak alanlarının  korunması, genişletilmesi ve CO2 bağlama potansiyellerinin 

artırılması yönündeki çalışmalara hız verilmiştir.  

Ormansızlaşma küresel ısınmanın en önemli iki nedeninden biri olarak görüldüğünden  

ormanlarda mevcut karbonun korunması, karbon bağlamaya göre potansiyel olarak daha 

güçlü bir strateji olarak görülmektedir. Ancak sürdürülebilirlik prensibine uygun bir işletme 

ile uzun süre kalıcı orman ürünleri üretmek veya biyoyakıt olarak odunun daha verimli 

kullanımını sağlamak suretiyle de çok daha etkin sonuçlar almak mümkündür. Bununla 

birlikte, ormanlar ve diğer ekosistemlerden oluşan yutak  alanlar vasıtasıyla küresel ısınmayı 

azaltma çabaları yeterli olamaz. Bunlar, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonları 

azaltmada uygun teknolojileri geliştirinceye kadar zaman kazandırıcı ve tamamlayıcı bir çaba 

olarak görülmelidir [çobA13].  

Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye Orman Varlığı 
FAO verilerine göre 2000 yılı itibariyle 3.9 milyar ha olan dünya ormanlarının 

yaklaşık % 95’i doğal ormanlardan, %5’i ise plantasyonlardan oluşmaktadır. En fazla orman 

alanına sahip kıtalar ve toplam dünya orman alanına oranları itibariyle; Avrupa (%46), Kuzey 

ve Orta Amerika (%25,7) ve Afrika (%21,8) dır (Tablo Akakdo - 6). 

Rusya Federasyonu, Brezilya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk 

Cumhuriyeti dünyada en çok orman varlığına sahip ülkelerdir 

Tablo Akakdo -  6 Coğrafi Bölgeler İtibarıyla Orman Alanı ve Değişimi (1000 Hektar)       
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   Kaynak:(FAO, Global Forest Resources Assessment 2005) 

Avrupa’nın ormanlık alanı 1 milyar ha civarında olup bunun %83’ü (856 milyon ha) 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)’undadır. Avrupa, orman alanının toplam kara alanına 

oranı en yüksek coğrafi bölge olup bu oran %46 civarındadır. (Tablo Akakdo-7).  

Dünya genelinde “orman” sayılan alanların yaklaşık % 80’i kamu, % 20’si özel 

mülkiyet altındadır. Kamu mülkiyetinde olan alanların oranı Avrupa’da % 47, Kuzey 

Amerika’da % 72,1, Rusya ve BDT’de % 100 ve öteki kuzey ülkelerinde ise % 69,5 

düzeyindedir .  

Tablo Akakdo - 7 AB Orman Varlığı 
Genel Orman Yıllık 

ÜLKE Alanı 
(1000) ha % 

ÜretYapılabilir 
Orman alanı 
(1000) ha 

Dikili hacim Artım Üretim 

AB-15 Toplam 115 685  94 833 15 019 536 481 884 334 866 
AB-25 Toplam 139 637  116 264 19 869 613 623 179 438 839 

Bulgaristan 3 690 33,4 3 121 404 671 6 876 5 982 
Romanya 6 448 28,0 5 567 1 518 900 38 632 15 597 AB-27 
Toplam 149 775  124 952 21 783 184 668 687 460 417 
Hırvatistan 1 783 31,9 1 691 229 830 5 190 4 297 
Türkiye  21 188 27,2  9 627 1 288 124 36 282 16 299 Aday 

Ülkeler Toplam 22 971  11 312 1 517 954 41 472 20 596 
GENEL TOPLAM 172 746  136 270 23 311 138 705.877 481 014 

 Kaynak:FAO-UNECE,2000 Forest Resources Main Report. 
 

Türkiye’nin orman varlığı 21,2 milyon ha olup, bu alan toplam ülke yüzölçümünün % 

27,2’sini oluşturmaktadır. Orman alanlarının yaklaşık %60’ında iğne yapraklı, %40’ında ise 

geniş yapraklı ağaç türleri bulunmaktadır.  

Ormanlardaki ağaçların tepe çatılarının toprağı örtme derecesine (Kapalılık-sıklık)  

göre %50’si normal %50 si bozuk niteliktedir.  Yarısının bozuk nitelikte olması, ormanların 

odun üretimi ve diğer işlevlerini yerine getirmesinde ciddi sorun ve yetersizliklere neden 
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olmaktadır. Mevcut orman alanları içinde üretim yapılabilir alan 9.6 milyon ha’dır. Milli 

Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası vb statülerde ayrılan Korunan 

Alanlarda da (128.649 ha alan) üretim yapılmamaktadır.  

Toplam ağaç serveti 1,3 milyar m³ olan orman kaynaklarımızın birim alandaki 

ortalama serveti oldukça düşüktür (Tablo Akakdo - 8). Türkiye ormanların yıllık cari artımı 

36,3 milyon m³ iken, orman alanı 6448 ha olan Romanya ormanlarının yıllık cari artımı 38.7 

milyon m³tür.  

Tablo Akakdo -  8 Türkiye Orman Varlığı (Alan İtibariyle)  
KORU ORMANI BALTALIK 

 
Niteliği İbreliler (Ha) Yapraklılar 

(Ha) 
Karışık 
(İbr.+Yapr.)(Ha) 

Koru Top. 
(Ha) 

Baltalık 
(Ha) 

TOPLAM 
Or. Alan 
(Ha) 

Normal* 6 280 245 1 298 806 1 361 163 8 940 214 1 681 006 10 621 220 
Bozuk* 5 123 546 532 730 843 104 6 499 380 4 068 146 10 567 526 
Toplam 11 403 791 1 831 536 2 204 267 15 439594 5 749 152 21 188 746 

         Kaynak: OGM 

*Tabloda ağaçların tepe çatılarının arazi üzerindeki yatay izdüşümü alanlarının toplamının birim alana 
oranının %11-100 arasında olduğu ormanlar “Normal”; %1-10 arasında olduğu ormanlar “Bozuk” olarak 
adlandırılmıştır. 

Türkiye’de 13 milyon m³ endüstriyel odun ile 9 milyon m3 yakacak odun tüketilmekte 

olup endüstriyel odunun %60-65’i, yakacak odunun ise yaklaşık %85’i devlet ormanlarından 

elde edilmektedir. Devlet ormanlarından üretilen endüstriyel odun içinde tomruk oranının ve 

standardının düşük olması ile oluşan arz açığı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 

1963–1972 (20,2 milyon ha) ve 1973-2004 (21,2 milyon ha) yıllarında yapılan iki 

orman envanter çalışması sonuçlarına göre, 32 yıllık zaman periyodunda, orman alanları %5 

oranında artarken, servet %35 oranında, yıllık hacim artımı ise %29 oranında artış 

göstermiştir. Karbon tutunumunu etkileyen bu artışların önemli sebepleri şunlardır: [çobA15]: 

1. Kırsal alandan kentlere göç, 

2. Ormanlarda ve ormana bitişik çayırlarda eski usul keçi besleme ve büyükbaş 

hayvan otlatmadan vazgeçilmesi, 

3. Ekonomik işletilmesi mümkün olmayan ormanlar ile dik arazilerde bulunan  

bazı orman alanlarının terk edilerek bu alanlarda odun üretiminden vazgeçilmesi, 

4. Ormancılık uygulama mantalitesinin sürdürülebilir orman yönetimi kavramı 

çerçevesinde orman kaynaklarının çok fonksiyonlu kullanımına doğru değiştirilmesi, 

5. Baltalık ormanların koru ormanlarına tahvili, 
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6. Bozuk ormanlarda ve çıplak alanlarda Orman İdaresi tarafından 

gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarıdır.  

Türkiye ormanlarının tümüne yakını (% 99,9) devlet ormanıdır. Özel şahıslara ve tüzel 

kişiliğe haiz amme müesseselerine ait  22.000 ha özel orman bulunmaktadır. 

Orman içi ve kenarında yaşayarak, geçimini orman kaynaklarına bağlı olarak idame 

ettiren, 20 974 adet orman köyünde de toplam 7,8 milyon orman köylüsü (1985 yılında 10,2 

milyon idi) bulunmaktadır. Orman köylüsünün ormanla olan birebir ilişkisi, orman içinde 

yaşaması ve orman kaynaklarını kullanarak kaynakların azalması yönünde sürekli baskı 

oluşturması şeklindedir. Örneğin orman köyünde bir ailenin yıllık tükettiği odun miktarı 

ortalama 7,5 m³ tür. Bu bakımdan, orman toplum ilişkilerinde orman köylüsü birinci aktör 

durumundadır.  

Orman köylerinin kalkındırılmasına yönelik uygulamalar; (i) doğrudan kaynak 

aktarımı, (ii) ormancılık çalışmalarında işlendirme ve (iii) dolaylı kaynak aktarımı şeklinde 

olmaktadır. Odun üretimi çalışmalarında yaratılan istihdam miktarı (orman köylüleri için), her 

yıl değişmekle birlikte yaklaşık 300 000 kişi olarak kabul edilmekte, üretimde çalışan işçilere 

yapılan ödemeler yıllar itibariyle ve genel ekonomik trendlere göre artmaktadır.   

Türkiye ormanlarının çok zengin biyolojik çeşitliliği, ülkenin değişik yörelerinde 

yayılış gösteren zengin Odun Dışı Orman Ürünleri (ODOÜ) kaynaklarının yer almasına 

imkân sağlamaktadır. Orman köylüsünün geçimine katkı değeri oldukça önemli olan ODOÜ 

kaynaklarının potansiyel değerleri hesaplanan değerlerinin çok üzerindedir. ODOÜ 

kaynaklarının yönetimine verilen önem ve ağırlık ve bu alandaki kurumsal kapasite yeterli 

değildir. ODOÜ’ nün ihracat gelirleri yılda 100 milyon doların üzerinde tahmin edilmektedir. 

[ogm1]. Birkaç ODOÜ’ye ait envanter çalışması mevcut olmakla birlikte söz konusu 

kaynakların tümüne ait bir envanter çalışması henüz yapılmamıştır. Dünyada önemi günden 

güne artan ODOÜ konusunda ülkenin sahip olduğu potansiyel değerlendirilmeli ve 

planlamaya esas olacak sağlıklı bir envanter hazırlanmalı ve güncellenmelidir [ogm5].   

Orman Ekosisteminin Faydaları 
Dünyadaki hızlı nüfus artışı ve sanayileşme, doğal kaynaklar üzerinde yoğun baskılar 

oluşturmakta ve bu olumsuzluktan ormanlar ciddi şekilde etkilenmektedir. Öngörülen 

projeksiyon; 2023 yılına kadar dünya nüfusunun ortalama %2 artacağını, orman alanlarının 

tahribinin süreceğini, endüstriyel odun hammaddesi açığının 800-900 milyon m³ olacağını, 
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ormanların biyoçeşitlilik, toprak koruma, su üretimi, rekreasyon, avcılık, ekoturizm gibi 

fonksiyonlarının giderek önem kazanacağını ve bunun doğal orman alanlarından yapılan 

üretim üzerinde bir baskı unsuru oluşturacağını göstermektedir [ogm1]. 

Çevresel ve Ekolojik Faydaları 
1. Ormanlar, yaşamın temeli olan toprağın sürdürülebilir olarak kullanımını sağlar. 

2. Ormanlar, oluşturdukları yer altı ve yerüstü  su kaynakları ile iklim ve su rejimini 

düzenler, toplumun ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu  istikrarlı bir şekilde 

karşılar. Ekosistem, bitkiler, hayvanlar ve kuşların doğal su deposudur. 

3. Rüzgar hızı ile gece-gündüz ve mevsimsel olarak sıcaklık farkını düşürerek, nemli 

lokal ve bölgesel iklim yaratır. 

4. Özellikle korunan orman alanları, meralar ve sulak alanlar flora ve fauna olarak 

biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için hayati önem taşır. Buralardaki 

doğa peyzajı eşsiz görünüm ve güzelliktedir. 

5. Ormanın tepe tacı yarattığı gölge nedeniyle, sulak alanlarla beraber akarsu boylarında 

orman içi su hayatını korur, çevredeki yaban hayatı için de gerekli yaşam ortamı 

yaratır. 

6. Ormanlar havadaki tozun %80’ini tutarken, gürültü kirliliğini ise ortalama 25 desibel 

azaltır. 

7. Ormanlar iklim değişikliklerine neden olan küresel ısınmanın, “sera etkisini” 

fotosentez olayı ile etkisini azaltır. 

8. Ormanlar sel, çığ ve heyelan olaylarını azaltarak, yerleşim yerleri, kayak merkezleri 

ve dağ eteklerindeki yollarda can ve mal kaybını önler veya azaltır, 

9. Ormanlar ve rüzgar perdeleri, kumul hareketlerini durdurmakta ve önlemektedir. 

10. Şehirlerin içinde veya etrafında tesis edilen kent ormanları ve parkları ve karayolları 

güzelleştirme ağaçlandırmaları özellikle kent sakinlerinin ormandan olan çevresel ve 

sosyal ihtiyaçlarını karşılar. 

11. Mera ve tarım arazilerinde rüzgar perdeleri adıyla tesis edilen ağaç toplulukları, 

yöredeki ekolojik şartları iyileştirip biyolojik çeşitliliği geliştirirken; tarımsal üretimi 

artırmakta, yaban hayatını geliştirmekte ve evcil hayvanlar içinde doğal barınak 

görevini görmektedir. 

12. Ormanlar ve ağaç örtüsü radyoaktif öldürücü ve kirleticilere karşı en büyük doğal 

koruyucudur.  

Sosyal ve Ekonomik Faydaları 
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1. Ormanlar dünyada yaklaşık 6000 çeşit kullanım yeri bulunan odun hammaddesi 

üretmektedir. 

2. Ormanlar, çevresel fonksiyonlar ve odun hammaddesi üretimi yanında, sağladıkları 

odun dışı ürünlerle, başta gıda ve tıp olmak üzere kimya, içki, ve kozmetik sektör ve 

sanayilerinin ihtiyacını karşılayarak, toplumun ve özellikle orman köylüsünün 

kalkındırılmasında önemli rol oynamaktadır. 

3. Ormanlar, sahip oldukları flora ve fauna zenginliği, ekolojik ve kültürel peyzaj ve 

çevresel fonksiyonlar ile, kişi ve toplumların kültürel, bilim sağlık ve rekreasyonel 

sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta, eko turizm gelişmesini sağlamaktadır 

4. Ormanlar, barajların ekonomik ömrünü uzatır, elektrik türbinlerinin bakım ve idame 

giderini düşürür. 

5. Ormanlar toprak erozyonu önlerken toprağın bünyesinde bulunan iyot maddesinin yok 

olmasını önleyerek insan sağlığını bir başka şekilde etkilemektedir. 

6. Ormancılık sektörü ekonomide en fazla istihdam yaratan sektörler arasındadır[ogm7]. 

Türkiye Ormanlarının Karbon Tutunum Kapasitesi 

IPCC-AKAKDO kılavuzu uyarınca  Türkiye ormanlarındaki alt kategoriler itibariye 

karbon tunumu  aşağıda gösterilmektedir [çobA15]. 

Tablo Akakdo - 9 Tüm Türkiye Ormanlarında Net Karbon Stoklarındaki Yıllık Karbon 
Değişimi ve CO2 eşdeğeri (2004 yılı) 

Ağaç türleri 
 

 
Alanlar 

 
Ha 

 

Yaşayan 
biyokütlede 

 
Gg 

Ölü organik 
maddede 

Gg 

Orman 
toprağında 

 
Gg 

TOPLAM 
 

Gg 

CO2 
Eşdeğeri 

Gg 

İşletilen ibreli 11225144 6933,695 551,659 0,000 7485,354 27446,299
İşletilen 
yapraklı 5863889 3959,897 245,283 0,000 4205,180 15418,992
İşletilen 
toplam 17089033 10893,592 796,942 0,000 11690,534 42865,291
İşletilmeyen 
ibreli 3220242 1633,827 58,082 0,000 1691,909 6203,667
İşletilmeyen 
yapraklı 879471 836,270 33,361 0,000 869,631 3188,648
İşletilmeyen 
toplam 4099714 2470,098 91,443 0,000 2561,541 9392,315
TOPLAM 21188746 13363,689 888,385 0,000 14252,074 52257,606

Kaynak: Türkiye İklim Değişikliği I.Ulusal Bildirimi,2006 
Ölü organik materyal sadece 20 yaşından büyük ormanlardaki dikili kuruları  ve kesim 

artıklarını kapsamaktadır. Döküntü miktarları hesaplamalara dahil edilmemiştir; çünkü bu 
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alanda  yapılmış araştırma bulunmamaktadır. Aynı nedenden dolayı orman toprağındaki 

karbon miktarı da hesaplara dahil edilememiştir. Dolayısıyla, bu her iki karbon havuzu veri 

yetersizliği nedeniyle dikkate alınamamıştır. 

1990-2005 yılları arasındaki Türkiye ormanlarında net karbon tutunumları ve bunların 

CO2 eşdeğerleri ise Tablo Akakdo - 10’da gösterilmektedir [çobA15]. 

Tablo Akakdo - 10 Türkiye Ormanlarında 1990-2005 Dönemindeki Net Karbon 
Tutunumu ve CO2 Eşdeğerleri 

 
Karbon Artımı 
 

 
Karbon Kayıpları  

 
 
 
Yıllar Canlı 

Biyokütlede 
 
Ton/yıl 
*(1000) 

 
Ölü 
organik 
maddede 
 
Ton/yıl 
*(1000) 

Ticari 
kesim 
 
Ton/yıl 
*(1000) 

Yakacak 
odun 
toplama 
Ton/yıl 
*(1000) 

Diğer * 
(Orman 
yangınları) 
 
Ton/yıl 
*(1000) 

 
 
 
Net karbon 
tutunumu 
 
Ton/yıl 
*(1000) 

 
 
 
CO2 
Eşdeğeri 
 
Gg/yıl 

1990 17017,048 966,586 4291,567 1468,152 200,063 12023,852 44087,456 
1991 17139,718 934,880 4141,355 1468,152 117,647 12347,444 45273,960 
1992 17263,340 930,375 4120,013 1468,152 178,080 12427,470 45567,390 
1993 17387,921 935,399 4143,817 1468,152 224,099 12487,252 45786,589 
1994 17513,470 811,289 3555,830 1468,152 555,088 12745,689 46734,195 
1995 17639,993 945,449 4191,431 1468,152 111,751 12814,108 46985,062 
1996 17767,500 946,141 4194,709 1468,152 217,242 12833,538 47056,305 
1997 17895,997 868,868 3828,619 1468,152 91,952 13376,142 49045,855 
1998 18025,494 837,278 3678,955 1468,152 98,474 13617,191 49929,701 
1999 18155,998 822,955 3611,100 1468,152 84,498 13815,203 50655,745 
2000 18287,518 824,514 3618,487 1468,152 369,102 13656,291 50073,066 
2001 18420,061 780,334 3409,176 1468,152 107,646 14215,421 52123,211 
2002 18553,637 851,658 3747,083 1468,152 123,951 14066,109 51575,732 
2003 18688,253 828,904 3639,287 1468,152 96,727 14312,991 52480,968 
2004 18823,919 888,387 3921,089 1468,152 70,987 14252,078 52257,618 
2005 18538,821 870,987 3897,604 1518,506 23,064 13970,634 51225,658 

Kaynak: Türkiye İklim Değişikliği I.Ulusal Bildirimi,2006 
*Böcek ve mantar arızlarından kaynaklanan kayıplar dahil değildir. 

Tablo Akakdo - 10 ve Şekil  Akakdo - 4’den, Türkiye ormanlarındaki net karbon 

tutunumuna bağlı olarak CO2 uzaklaştırmasının da giderek artan bir seyir gösterdiği 

görülmektedir. 
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Kaynak :Türkiye Ulusal Envanter Raporu,2007  
Şekil Akakdo - 4 Türkiye Ormanlarında 1990-2005 Döneminde Net Karbon 
Tutunumunun CO2 Eşdeğerleri 

Türkiye, ormanlarındaki karbon stoklarını artırarak iklim değişikliği üzerine olumlu 

etkide bulunma fırsatına  sahiptir. Yüksek  düzeydeki bozuk ormanları karbon yutakları için 

büyük bir potansiyel olarak değerlendirilebilir. Sürdürülebilir orman yönetiminin 

gerekliliklerini yerine getirmek için uygulanacak ormancılık politikaları, Türkiye’nin, global 

iklim değişikliği hedeflerine de katkı sağlamasını da mümkün kılacaktır [çobA15]. 

Çevre  ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının 

Komisyonumuza yaptığı sunum esnasında yutak alanların  karbon tutunumun 2005 yılında 

neden azaldığı aşağıdaki şekilde açıklanmıştır. 

2005 yılında orman alanları artmasına rağmen karbon stoklarında bir azalma 

görülmektedir. Ancak bu azalma izlenilen metadolojiden kaynaklanmaktadır. Şöyleki; 

AKAKDO Kılavuzuna göre ormanlardaki karbon tutunumu ağaçların yıllık artımına 

göre hesaplanmaktadır. Toprak üstü biokütleyi tüm ağaç biokütlesine (kökler dahil) çevirmek 

için  kök/sak oranı kullanılmakta olup, bu katsayı birim  hektardaki ormanın  toprak üstü  

biokütlesi  ile ters orantılıdır. Türkiye ormanlarının yerüstü biokütle artımı önceki yıllardan 

fazla olmasına rağmen kök-sak oranlarının daha düşük değerle genişletilmesi yüzünden tüm 

biokütle artımı ve tutulan karbon miktarı daha az olarak hesaplanmıştır. 

2005 yılındaki karbon tutunumunda görülen azalışın bir sebebi de çayır ve mera 

alanlarından kaynaklanmaktadır. IPCC-AKAKDO Kılavuzu insan müdahalesine maruz kalan 
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çayır ve mera alanlarını esas aldığı için 2005 yılında yönetim planlarına alınan sözkonusu 

alanlar,  2004 yılından daha az olduğu için karbon tutunum oranları da buna bağlı olarak 

düşmüştür. 

İklim Değişikliği Çerçevesinde Uluslararası Ormancılık Politikaları 
Bu bölümde yer alan uluslararası süreçlerde alınan kararların çoğu ormansızlaşma, 

ormanların tahribinin önlenmesi, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve ormanların 

sürdürülebilir şekilde yönetilmesi eksenli olup iklim değişikliğini azaltma çabaları 

kapsamında değerlendirilmektedir. 

1992 yılında Rio’da yapılan Konferansta (UNCED), yüksek düzeyde politik taahhüt 

karakterinde olan “Ormancılık Prensipleri” ilan edilmiş ve Gündem 21’in 11. bölümü 

ormansızlaşma ile mücadeleye ayrılmıştır.  

Pan-Avrupa süreci, Birleşmiş Milletler çatısı altında ve küresel düzeyde yürütülen 

süreçlerdeki kararların Avrupa bölgesi için yorumunu yapan, detaylandıran ve bütün Avrupa 

ülkelerinin uygulamada kullanacağı standartları oluşturan bir süreç olarak, Türkiye için de 

büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçte, sürdürülebilir orman yönetimi tanımlanmış, kriter ve 

göstergeleri belirlenmiş, kriter ve göstergelerin planlama ve uygulama seviyesinde kılavuzu 

yayınlanmış, katılımcılık tanımlanmış, korunan alanların sınıflandırması oluşturulmuş, ulusal 

ormancılık programlarının yapılması ve uygulanması için ortak bir yaklaşım belirlenmiştir. 

Pan-Avrupa Sürecinde Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Ormanlarının Korunması 

Bakanlar Konferansı süreci, 1990 yılından beri beş kez düzenlenmiş ve 19 karar alınmıştır.  

Bu kararlardan doğrudan iklim değişikliği ile ilgili olanları; 

Helsinki - H4 : “Avrupa Ormanlarının İklim Değişikliğine Uzun Süreli Adaptasyon İçin 

Stratejiler” 

Viyana - V5 : “Avrupa’da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir orman Yönetimi” 

Varşova-V1: “Ormanlar, Odun ve Enerji” ve V2: “Ormanlar ve Su” 

Varşova kararlarında; iklim değişikliğini azaltmak için; odun biyokütlesi, orman 

endüstri artıkları, geri dönüştürülen odun ile enerji arzını arttırmak amaçlanmakta ve ormanlar 

ve su arasındaki yakın ilişkinin altı çizilmekte, temiz  su kaynakları arz ve talebi arasındaki 

dengesizlikten doğan endişe ifade edilmektedir [ogm3].  
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Uluslararası ormancılık süreçlerinin en önemli çıktısı; Sürdürülebilir Orman Yönetimi 

Kriter ve Göstergeleridir. Bu kapsamda Türkiye ulusal kriter ve göstergelerin oluşturulmasına  

yönelik çalışmalar raporun sürdürülebilir orman yönetimi için kriter ve göstergeler başlığı 

bölümünde yer almaktadır.   

 Türkiye iki bölgesel süreçte yer almaktadır. Bunlar Pan-Avrupa süreci ile Yakın Doğu 

sürecidir. Avrupa Birliğine uyum aşamasında, Pan-Avrupa sürecinde alınan kararların 

uygulanması bir zaruret teşkil etmektedir.  

Uluslararası kararların pek çoğu hali hazırda Türkiye’de kabul görmüş ve hatta 

uygulanmaya başlanmış hususlardır. Bu faaliyetlerin kapsam ve boyutları konulara göre 

değişmektedir. Ancak kararların uygulanması için gerekli görülen yasal ve kurumsal reformlar 

yeterince yapılamamıştır [ogm3]. 

İklim Değişikliği Çerçevesinde Türkiye Ormancılık Politikaları 
 
Temel Politika 

Sürdürülebilir orman yönetimi kapsamında ormanların; alanlarının, bütünlüğünün, 

biyolojik çeşitliliğinin, sağlığının, gençleşme kapasitesinin, verimliliğinin korunması ve 

geliştirilmesini sağlayacak şekilde, çok fonksiyonlu yönetimi; ormancılık faaliyetlerinin, 

orman teşkilatı ile diğer ilgi gruplarının katılım ve işbirliği ile, havza bazında entegre olarak 

planlanması ve uygulanarak devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişin 

sağlanmasıdır. 

Ormanların Korunması İle İlgili Politikalar: Ormanların alanlarının ve sınırlarının,  

biyolojik çeşitliliğinin, biyotik ve abiyotik zararlara karşı korunmasıdır.  

Ormanların Geliştirilmesi İle İlgili Politikalar: Mevcut ormanların geliştirilmesi ve 

genişletilmesidir. 

Orman Kaynaklarından Faydalanma İle İlgili Politikalar: Orman ürünlerinden ve 

ormanların koruyucu ve çevresel fonksiyonlarından faydalanmadır.[ogm2] 

Enerji Ormancılığı 
Bitkilerin güneş enerjisini fotosentezle kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması 

sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı olarak oluşan organik madde kaynakları 

biyokütle olarak tanımlanmaktadır. Enerji gereksinmeleri için yoğun olarak kullanılan fosil 

yakıtlar yerine biyokütlenin yenilenebilir bir şekilde çevre kirliliğine yol açmadan temiz enerji 
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üretiminde kullanılabilmesi, enerji kaynakları gittikçe azalmakta olan ve küresel iklim 

değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan insanoğlu için bir çıkış yolu 

olabilecektir. 

 Avrupa Komisyonu Vision 2030 raporunda AB için orman biyokütlelerinin ürün ve 

enerji için kullanımının öne çıkarıldığı görülmektedir. AB çevre dostu yakıtları, yenilenebilir 

enerji kaynaklarını ve bunlardan enerji eldesini desteklemektedir. Hatta yenilenebilir enerji 

üretimini, toplam enerji üretimi içerisinde 2010’da % 22’lik paya ulaştırmak istemektedir. Bu 

payın %74’ünü de biyokütlesel enerji şeklinde planlamaktadır. İsveç ve Kanada’nın önderlik 

ettiği Uluslararası Enerji Birliği (IEA ) ya üye olan 10 ülke “ modern enerji ormancılığı” 

uygulamalarıyla hızlı büyüyen ağaç türlerinden elde ettikleri biokütleyi santrallerde yakarak 

ısı ve elektrik elde etmektedir ve 2050 yılında enerji ihtiyacının %25-50’sini enerji 

ormancılığı ile karşılamayı planlamıştır. ABD’de 100 milyon ha, Kanada da 40 milyon ha, 

AB’de 20 milyon ha alan enerji ormancılığı için ayrılmak istenmektedir. Finlandiya da enerji 

gereksiniminin %22’si, İsveç’te %18’i, Avusturya da %14’ü modern enerji ormancılığından 

sağlanmaktadır. 

Türkiye’de 1978 yılı ile hız verilen enerji ormanı kurma çalışmaları bozuk 

baltalıkların verimli hale dönüştürülmeleri maksadı ile canlandırma kesimi ve takibinde 

yapılan tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmalarından ibarettir. Enerji ormanı tesisi adı altında 

2006 yılına kadar 620 bin ha bozuk vasıflı baltalık orman verimli baltalığa dönüştürülmüştür. 

Ancak yapılan bu çalışmalar dünyadaki enerji ormancılığı konusunda gelinen noktadan 

oldukça uzaktır. Bir an önce dünyada önem kazanmaya başlayan enerji ormancılığı 

konusundaki yaklaşımlar dikkate alınmak suretiyle bir planlama yapılmalı, uygulanabilir 

politika yaklaşımları geliştirilmelidir. Bu konuda oluşturulacak politikayla; Türkiye 

ormanlarında yapılan bakım, rehabilitasyon ve gençleştirilme çalışmalarıyla elde edilen 

orman ürünlerinin endüstriyel odun olarak değerlendirilmesinden sonra kalan ince çaplı artık, 

kabuk v.s. ile orman köylüsüne yakacak ihtiyacı için verilen odunların biyokütle enerji 

üretiminde kullanılması halinde bir taraftan yöre orman köylüsüne gelir getirici önemli bir 

katkı sağlayacak  diğer yandan bitkisel artıkların değerlendirilmesiyle sağlanan enerji üretimi 

milli ekonomiye ek bir kazanç olacaktır. Tüm bunların yapılabilmesi için yeterli kaynak 

ormanlarda mevcuttur. Türkiye ormanlarından 2002-2006 yılları arasında üretilen yakacak 

odun miktarı 6.137.916 ster, üretime konu edilmeyen değerlendirilebilecek artık miktarı 

1.384.660 ster, odun artığından elde edilebilecek üretim miktarı 472.613 ster olarak 

belirlenmiştir.  
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Tam olarak ortaya konulmuş bir politika olmasa da biokütleden ısınma ve enerji 

üretimi, yönünde faydalanma imkânlarının ortaya konulması, orman köylüsüne gelir getirici, 

odun tüketimini azaltıcı ve yerel kaynakları ekonomiye kazandırıcı projelere destek verilmesi 

amacıyla Orman Genel Müdürlüğü,  Or-Köy Genel Müdürlüğü, üniversite,  araştırma 

kurumları ve diğer kuruluşlarla müşterek bir çalışma başlatılmıştır. Ayrıca odun artıklarının 

yanında evsel atıkların ayrıştırılarak değerlendirildiği hibrit bertaraf tesisleri de Or-Köy Genel 

Müdürlüğünün 20.04.2007 tarihli ve 1225-2717 sayılı yazılarıyla katı atık depolarına verilen 

destek kapsamına alınmıştır. Ancak gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar değerlendirilerek 

ülkemize has bir enerji ormancılığı politikası oluşturulmalı ve bu konudaki mevcut potansiyel 

harekete geçirilmelidir. 

Azaltım Faaliyetleri: 
Türkiye’de iklim değişikliği çerçevesinde ormancılık sektöründe yürütülen azaltım 

faaliyetleri esas itibarıyla orman koruma ve orman geliştirme kapsamındaki çalışmalardan 

oluşmaktadır.  

Orman Koruma Çalışmaları: 
 
1- Orman Yangınlarıyla Mücadele: 

Raporun 1. Bölümünde de belirtildiği üzere atmosferdeki sera gazı birikimlerinin 

artışına bağlı olarak gelecekte gerçekleşebilecek bir iklim değişikliğinin Türkiye’de neden 

olabileceği etkiler konusunda; sıcak ve kurak devrenin uzunluğundaki ve şiddetindeki artışa 

bağlı olarak, orman yangınlarının sıklığı, etki alanı ve süresi artabilir şeklinde öngörmektedir. 

Bu kapsamda ormanları tehdit edebilecek en önemli unsurlardan birisi de orman 

yangınlarıdır. Türkiye’nin özellikle Hatay’dan başlayıp Akdeniz ve Ege sahil bölgelerinden 

İstanbul’a kadar uzanan kıyı bandı yangınlar açısından en riskli bölgeyi oluşturmaktadır. 

Buna göre ormanlarımızın yaklaşık %60’ına tekabül eden 12 milyon ha kısmı yangına 

çok hassas bölgelerde yer almaktadır. Orman Yangınlarıyla Mücadele çalışmaları her yıl 

hazırlanan “Yangın Eylem Planları” ile yürütülmektedir. 

Orman yangınlarıyla mücadelede halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi büyük önem 

taşımaktadır. Orman yangınlarıyla mücadele stratejisi önleme, söndürme ve rehabilite olmak 

üzere üç kısımdan oluşmaktadır.  

1-Önleme : Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri ile yangın çıkmasına mani olmak    
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2-Söndürme: Erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale 

3-Rehabilite: Yanan alanların yılı içinde ağaçlandırılmasıdır. 
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Kaynak:OGM 

Şekil Akakdo 5 Son 10 Yılda Çıkan Orman Yangınları  (Adet) ve Yanan Alan Miktarı 
(Ha) 

Son yıllarda yıldırımdan kaynaklanan yangınlarda artış dikkati çekmektedir. Türkiye 

sıcaklıklarında  artış ve yağışlarında azalma şeklinde görülen iklim değişikliklerinin bunu 

etkilediği söylenebilir. Özellikle 1999, 2002, 2006 ve 2007 yıllarında yıldırım kaynaklı yangın 

oranı %10’un üzerindedir (Şekil Akakdo - 6). 

 

Kaynak:OGM 
Şekil Akakdo -  6 Son On Yılda Yıldırımdan Kaynaklanan Yangınların Oranı (%) 
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Türkiye’de orman yangınları ile mücadelede yangını kısa sürede algılayarak müdahale 

edebilmek amacıyla Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile meteorolojik 

verilere göre oluşturulan anlık yangın risk haritaları kullanılmaktadır (Şekil Akakdo - 7). 

 

Kaynak:OGM 
Şekil Akakdo - 7 Meteorolojik Verilere Dayanan Anlık Risk Haritası 

Orman yangınlarına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla; yangına 

hassas bölgelerde bulunan iş makinalarına kurulan ve uydudan sayısal harita altlığı üzerinden 

izlenebilecek şekilde araç takip sistemi kurulmuştur.  Yangın gözetleme kuleleri, su havuzları, 

orman yolları ve yangın emniyet şeritleri sayısal harita üzerinde koordinatlarıyla 

tanımlanmıştır. 

Havadan mücadelede kullanılan helikopterlerin yangına müdahale sürelerini kısaltmak 

için 2003 yılından itibaren su havuzu yapılmaya başlanmış, 350 adet su havuzu orman içine 

tesis edilmiştir. Raporun I. bölümünde yer alan Türkiye’de İklim Değişikliği Öngörüleri 

başlığında; bazı havzalarımızda su sıkıntısı yaşanacağı, ılıman bir bölge olmasına rağmen 

Akdeniz havzasında, karasal bir yapı söz konusu olacağı öngörülmektedir.  Bu öngörülerden 

de anlaşılacağı üzere ormanlarımızın yoğun olarak yer aldığı, kuraklık görülmesi muhtemel 

kıyı Akdeniz ve Ege bölgelerinde su havuzu uygulaması bu bölgedeki olası sıcaklık artışı ve 

çıkması muhtemel orman yangınlarına en kısa sürede müdahale edebilmek için hayati öneme 

sahiptir. Bu nedenle özellikle yangına hassas bölgelerden başlayarak su havuzu ihtiyacı tespit 

edilip gerekli yatırımlar yapılmalıdır.  

Orman Genel Müdürlüğünün Komisyonumuza yapmış olduğu sunumda küresel 

ısınmanın orman yangınlarını artırdığını ve artıracağını, Türkiye’de yangın konusunun çok 

gündemde olduğunu, 2007 yılı yaz aylarında Kaliforniya’da yaklaşık 100.000 ha orman 
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alanının yandığını  Türkiye’de 2007 yılında yanan alan miktarının 11.000 ha civarında olduğu 

ifade edilmiştir. Yine 2007 yılı yaz aylarında Yunanistan’da 65 kişinin ölümüyle sonuçlanan 

yangınlarda 200.000 ha alan zarar görmüştür.  

Orman yangınlarını söndürmede  Türkiye’nin arazi koşulları gereği havadan mücadele 

yanında yer ekipleriyle yangına müdahale ederek  mücadele faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu 

da Türkiye’nin söndürme çalışmalarında aynı iklim kuşağında bulunan Akdeniz ülkeleriyle 

kıyaslandığında başarılı olmasının ana nedenidir. (Şekil Akakdo - 8).  

 
Kaynak:OGM 

Şekil Akakdo -  8 Akdeniz Ülkelerinde  2003 – 2006 Yılları arasında Orman Yangınları 
Sonucu Zarar Gören Alan Miktarı (Hektar) 

Yangın yönetim sistemi kapsamında “Bilgisayarlı Görmeye Dayalı Orman Yangını 

Bulma ve İzleme Sistemi” projesi yürütülmektedir. Yangın gözetleme kulelerine yerleştirilen 

kameralar ile 300–400 hektarlık orman alanı 24 saat gözlemlenmekte, sistemde bulunan 

yazılım sayesinde orman yangını 15-45 saniyede tespit edilmekte ve erken müdahale imkanı 

sağlanmaktadır. 

2-Orman Zararlıları İle Mücadele: 
 IPCC’ye gore gelecekteki iklim değişikliği senaryoları göz önüne alındığında 

sıcaklığın 2-5 derece artacağı, buna bağlı olarak doğal karasal ekosistemler ve tarımsal 

üretimin zararlılardaki ve hastalıklardaki artışlardan zarar görebileceği öngörülmektedir.  

Orman zararlıları ve hastalıkları ile mücadele çalışmalarında temel strateji 

sürdürülebilir, katılımcı, doğal kaynakları ve suyu kirletmeyecek bilimsel temele dayalı 

biyolojik mücadeledir. Bu kapsamda, kuş yuvası asılması, karınca nakli gerçekleştirilmesi, 

yırtıcı böcek üretiminin desteklenmesi ve parazit üretimine ağırlık verilmektedir. 
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 Biyolojik mücadele kapsamında; zararlı böceklerin üreme döneminde yaymış 

oldukları kokulardan faydalanmak suretiyle tuzaklarla (feromon) böcekler yakalanarak imha 

edilmektedir. Mekanik mücadelede yakalanan zararlı böcekler imha edilirken, üzerlerinde 

birlikte yaşayan faydalı böceklerin doğaya dönüşü sağlanmaktadır. Örneğin ladin ormanlarına 

zarar veren kabuk böceği yırtıcısı R. grandis  üretilirken, tüm kabuk böceklerini yiyerek 

beslenen T. formicus ile R. depresus adlı yırtıcı böcekler  üretilerek zararlı böceklerin 

bulunduğu alanlara verilmiştir. Bu böceklerin üretimi için son beş yılda 29 adet yeni 

laboratuar kurulmuştur. Ayrıca üç adet yeni (Yırtıcı-Predetör) faydalı böcek üretimi 

gerçekleştirilerek kabuk böcekleri ile mücadele de kullanılmaya başlanılmıştır.   

 Ormanların yasadışı müdahalelerden korunmasına ilişkin olarak ise koruma 

faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, eğitimli orman muhafaza memuru sayısının artırılması ve 

çevreye olan bilincin artması ile ormanlara karşı yapılan kanunsuz müdahaleler gittikçe 

azalmaktadır (Şekil Akakdo - 9). Ayrıca mevcut orman alanları ile yeniden ormanlaştırılan 

alanların korunması çalışmalarının bir kısmı çok büyük maliyetlere ulaşan koruma 

giderlerinin azaltılması, köylülerin ormancılık çalışmalarını benimsemesi ve katılımlarının 

sağlanması amacıyla köy tüzel kişiliklerine devredilmiştir. Bu sayede hem suç oranı düşmüş 

hem de köylüye ek gelir imkânı sağlanmıştır.  

 
Kaynak: OGM 

Şekil Akakdo 9 Orman Suçlarının Yıllara Göre Dağılımı (Adet) 
 
Keçi Zararlarının Azaltılması Eylem Planı 
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Türkiye orman alanlarının tahribinin en önemli sebeplerinden birincisi kontolsüz ve 

aşırı hayvan otlatmacılığıdır. Ormanlar, gerek otlatma gerekse sürgün ve dal budaması 

şeklinde kıl keçileri tarafından tahrip edilmektedir. 

 Türkiye’de 6,3 milyon keçisi, 200 bin tiftik(Ankara) keçisi olmak üzere toplam 6,5 

milyon keçi mevcuttur. Keçi tahribatı ormanlarda verimliliğin düşmesine, orman varlığının 

azalmasına ve dolayısıyla erozyonun artmasına sebep olmaktadır. Rehabilitasyon 

çalışmalarında kıl keçisi sayılarının il, ilçe ve havza bazında taşıma ve otlatma kapasiteleri 

seviyelerine çekilmesi önem arz etmektedir. İşte bu nedenle kıl keçisi varlığını kademeli 

olarak azaltmak ve ekolojik dengeye uygun olarak planlı olarak yetiştirilmesini sağlamak 

amacıyla 2008 yılında “Keçi Zararlarının Azaltılması Eylem Planı” hazırlanmıştır. 

Söz konusu plana göre geçimini kıl keçisi yetiştiriciliğiyle sağlayanlara yörenin 

ekolojisi, iklimi, arazi varlığı ve yapısı, halkın sosyal ve kültürel özellikleri ve yöredeki 

ekonomik uğraşlar göz önünde tutularak alternatif gelir kaynakları belirlenecektir. “Keçi 

Zararlarının Azaltılması Eylem Planı”na göre projeler yoluyla orman köylerindeki 50.000 

hane sahibine 2012 yılı sonuna kadar toplam 450 milyon YTL aktarılması öngörülmektedir 

[ogm14]. Ancak sözkonusu eylem planında belirlenen hedeflerin nasıl uygulanacağı, bu 

konuda yapılacak harcamalara ilişkin olarak bütçeden ödenek ayrılıp ayrılmadığı hususu yer 

almamaktadır. Hedeflere ulaşmak için öngörülen gider için bütçeden kaynak aktarılması 

gerekmektedir 

Ormanları İyileştirme Çalışmaları  
Türkiye’de ormanların verim gücü ortalama olarak 1 ha alanda yılda 1,4 m3 iken, bu 

miktar Almanya’da 5,63 m3, İtalya’da 3,07 m3, Yunanistan’da 2,05 m3/ha/yıl olarak 

belirlenmiştir[ogm7]. 

Mevcut orman alanları içinde (21,2 milyon ha), üretim yapılabilir alan 9,6 milyon 

ha’dır.  Yarısının bozuk nitelikte olması, ormanların odun üretimi ve diğer işlevlerini yerine 

getirmesinde ciddi sorun ve yetersizliklere neden olmaktadır. Yüksek düzeydeki bozuk orman 

varlığı karbon yutakları için büyük bir potansiyel alan olarak değerlendirilmelidir.  

Bozuk olan ormanların iyileştirilmesi veya tamamen tahrip edilmiş ormanların çeşitli 

metotlarla tekrardan kurulması olarak özetlenebilecek rehabilitasyon çalışmalarında temel 

yaklaşım lokal ırklar ve biyolojik çeşitliliği yerinde koruyarak ekolojik ve biyolojik denge 
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içinde çalışmaktır. 1998 -2002 yılları arasında 4.908 ha olan rehabilitasyon alanı 2007 yılında 

300.000 ha olarak gerçekleşmiştir. (Şekil  Akakdo - 10). 

                       
Kaynak:OGM 

 
  Şekil Akakdo - 10 Yıllar İtibarıyla Ormanların Rehabilitasyonu 

Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında önemli ağaç türleri için temel kriterler ve 

bilgiler bir plan dahilinde belirlenerek,Meşe, Sedir, Ardıç, Fıstıkçamı, Keçiboynuzu ile Bozuk 

Meşe Alanlarının Rehabilitasyonu, Her Köye Bir Orman ve Baltalık Ormanların Koruya 

Dönüştürülmesi olmak üzere 8 adet Eylem Planı çerçevesinde uygulanmaktadır. 

Sedir Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı ile yılda 10 milyar, 10 yılda 100 

milyar sedir tohumu ekimi hedeflenmiştir. Bu programa göre 96.595 ha alanda çalışma 

yapılacaktır. Ardıç Ormanlarının Rehabilitasyonu Eylem Planı ile de 2006–2015 yıllar 

arasında 300 bin ha bozuk ardıç orman verimli hale getirilmesi hedeflenmiştir. 

Yapılacak tüm bu yeniden ormanlaştırma ve iyileştirme çalışmaları Başbakanlık 

2007/28 Nolu Genelgesi olarak 1 Kasım 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 

“Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı (2008-2012)” adı altında 

tüm Türkiye kapsamında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu eylem planında yarısı bozuk 

nitelikte olan orman alanlarımızın orman varlığı, durumu (bozuk veya verimli) iklimi, toprak 

yapısı ve bitki örtüsü itibarıyla il bazında rehabilitasyon planı yapılmıştır.  

Ormanların kendilerinden beklenen fonksiyonları devamlı olarak en iyi şekilde yerine 

getirebilmeleri, kalite ve dayanıklılıklarını yükseltebilmeleri, ormanların gelişme çağlarına 
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(gençlik, sıklık, direklik) uygun şekilde yapılacak bakım müdahaleleriyle olabilmektedir. 

Bakım görmüş ormanlar yangınlarda dahil olmak üzere mantar ve böcek zararlılarına karşı 

daha dayanıklı olmakta ve daha fazla karbon tutmaktadır. Bu kapsamda Genç Meşcere Bakım 

çalışmaları son yıllarda daha da artmıştır.(Şekil Akakdo - 11) 

 
Kaynak:OGM 

Şekil Akakdo - 11 Yıllar İtibarıyla Genç Meşcere Bakımları 
Komisyonumuzun Kütahya iline yaptığı gezide de bozuk orman alanlarının büyüklüğü 

dikkat çekmiştir. Kütahya ilinin %47’si ormansız alan, %26’sı verimli orman, %27’si ise 

bozuk ormanlarla kaplıdır. Yıllık ortalama 564,6 mm yağış alan, %68 nisbi neme sahip 

Kütahya’da verimli orman yetiştirme şartları mevcut iken ormanların yarıdan fazlasının bozuk 

olması dikkat çekicidir. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planında  

yıllık yağış miktarı yeterli olan bölgeler öncelikli olarak ele alınmış ve Kütahya ilinde  

165.000 ha ağaçlandırma ve  150.000 ha rehabilitasyon olmak üzere toplam 315.000 ha alan 

potansiyel rehabilitasyon alanı olarak belirlenmiştir. 2008 yılında 15.700 ha, 2009 yılında 

16.050 ha olmak üzere  2012 yılı sonuna kadar toplam 81.350 ha alanın rehabilitesi 

hedeflenmiştir. Bu eylem planına göre her yıl 300.000 ha  orman alanının iyileştirilmesi ya da 

tamamen tahrip görmüş alanların yeniden ormanlaştırılması hedeflenmiştir. [ogm 4]  

Baltalık Ormanlarının Koruya Dönüştürülmesi 
Küresel ısınma ve iklim değişikliği sürecinde bir taraftan ormanların koruyucu ve 

azaltıcı etkileri önem kazanırken ormanların bu olumsuz şartlar karşısında ayakta 

kalabilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri önem kazanmaktadır. Devamlı aynı fertlerden 
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büyüyen sürgünlerin kesilmesi şeklinde özetlenebilecek baltalık işletmeciliği ağaçların 

döllenme yoluyla üremelerini, yani yeni bireylerin ortaya çıkmasını ve değişen şartlara uyum 

sağlayabilecek yeni fertlerin ortaya çıkmasını engelleyen bir yaklaşımdır. 2006 yılı itibarı ile 

baltalık olarak işletilen bu ormanların büyük bir kısmı koruya dönüştürülmek üzere programa 

alınmıştır. 

 
Kaynak:OGM 

Şekil Akakdo - 12 Baltalıkların Koruya Dönüştürülmesi 
Bu çalışmalar ile baltalık olarak işletilen ormanlar tohum tutacak ve tohumdan gelen 

farklı bireylerle doğanın adaptasyon süreci korunacak ve teşvik edilecektir. Bu kapsamda 

koruya dönüştürme çalışmaları 2002- 2005 itibariyle verilmektedir (Şekil Akakdo - 12).  

Kısa periyotlarda kesilerek yakıt olarak kullanılan odun biyokütlesi ile atmosfere 

karbon salınmaktadır. Baltalık ormanların koruya dönüştürülmesi ile yutak alanlarda tutulan 

karbon daha uzun süre muhafaza edilecektir[ogm 15]. 

Fonksiyonel Planlama 
Ormanların gördüğü hizmet ve fonksiyonlar, genellikle ormanların üretim ve koruma 

etkisi sayesinde elde edilen fonksiyonlardır[ogm 8]. Fonksiyonel planlama ormanların odun 

hammaddesi üretimi yanında çevresel ve ekolojik faydalarının da dikkate alınarak 

planlanmasıdır. Fonksiyonel planlama çalışmaları öncesinde orman ekosistemlerindeki 

potansiyel orman fonksiyonları araştırılmış ve alansal değerlendirmeler yapılmıştır. 2005 

yılından itibaren de amenajman planlarında bu fonksiyonlara uygun envanter ve planlama 



                                             288

tekniklerinin geliştirilmesi yönünde bir teknik izahname hazırlanarak 2006 yılında 

Fonksiyonel Orman Amenajman Planları düzenlenmeye başlanmıştır (Şekil Akakdo -13) 

[ogm 17]. 

 

 
Kaynak: OGM 

 
Şekil Akakdo - 13 Orman Fonksiyonlarının Orman Alanlarındaki Oranı 

Ayrıca 5 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Orman 

Amenajman Yönetmeliği kapsamında amenajman planlarına; uluslararası sözleşmelerle 

uyumlu şekilde, sürdürülebilirlik, iktisadilik, verimlilik, çok amaçlı faydalanma, sosyo-

kültürel geleneklerin yansıtılması, sektörler arası eşgüdüm, uluslararası sorumluluk, biyolojik 

çeşitliliği koruma, estetik ve diğer değerleri koruma, karbon dengesi gözetilmesi ilkeleri 

getirilmiştir. 

Diğer Faaliyetler 
Kent Ormancılığı 

Kırsal  kesimden kentlere yönelen hızlı göçler ile hem kentler hem de kent 

çevresindeki doğal ve kırsal alanlar üzerinde baskı oluşturarak ciddi problemler 

yaratmaktadır. Rekreasyon amaçlı düzenlenen kent ormanlarının kent yaşamına kent iklimini 

iyileştirme ve hava kalitesini yükseltme, su kaynaklarının korunması ve düzenlemesi, toprak 

koruma,  çöplük ve atık alanlarını ıslah etme gibi ekolojik katkıları  sunmaktadır. Aynı 

zamanda  kent insanına sportif, rekreaktif, sağlık gibi sosyal faydalar da sağlamaktadır. Bu 

amaca yönelik olarak Kent Ormanları uygulaması başlatılmış ve 2007 Temmuz sonuna kadar  

54 il ve 8 ilçede olmak üzere 62 adet kent ormanı ile toplam 6.691 ha orman alanı halkın 

hizmetine sunulmuştur[ogm 16].  

Sürdürülebilir Orman Yönetimi İçin Kriter ve Göstergeler 
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Sürdürülebilir Orman Yönetimi; Orman alanlarının ve kaynaklarının; bütünlüğünü, 

biyolojik çeşitliliğini, verimliliğini, gençleşme kapasitesini ve sağlığını muhafaza edecek ve 

geliştirecek potansiyellerinden, ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel çok yönlü faydaları 

bugün ve gelecekte, yerel, ülkesel ve küresel düzeylerde sürdürülebilir olarak ve toplum 

yararını sağlayacak ve diğer ekosistemlere zarar vermeyecek şekilde yönetimidir. 

 Bu kriter ve göstergeler aracıyla ulusal bazda ülkelerin ormanlarını nasıl yönettiği 

konusunda bilgi edinilebilmektedir. Yakın-doğu için 6 kriterden oluşan SOY kriterlerinin 1. 

Kriteri, orman kaynakları ve bu kaynakların küresel karbon döngüsüne katkısının muhafazası 

ve geliştirilmesidir. Bu kriter altında yer alan karbon stoğu göstergesi; orman ekosistemindeki 

karbon havuzunda yer alan karbon miktarını belirlemek amacındadır. Orman ekosistemindeki 

karbon miktarı toplam karbon rezervlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır ve bu 

gösterge iklim değişikliğini önlemek için yapılacak çalışmalarda en önemli referans olacaktır. 

Türkiye’de ormancılık çalışmaları için yakındoğu ülkeleri için belirlenmiş olan 6 kriter 

ve 64 göstergeden oluşan set baz alınmıştır. Bu amaçla Kriter ve Gösterge Seti ve Uygulama 

Kılavuzu kapsamında hazırlanan formlar orman işletme müdürlükleri bazında doldurulmuştur. 

Üç yıl süren test çalışması ardından 2003 yılında sürdürülebilir orman yönetimi için ulusal 

kriter ve gösterge seti belirlenerek uygulamaya konmuştur.[ogm3] 

Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programları 
Ormanlar Üzerinde Hava Kirliliğinin Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Uluslararası İşbirliği Programı (ICP Forests), Avrupa Birliği ile Atmosferik Kirliliğe Karşı 

Ormanların Korunması Avrupa Birliği Planı kapsamında yakın işbirliğini sürdürmektedir. 

Bu program 40 katılımcı ülkenin özellikle ormancılık disiplinlerindeki bilim adamları, 

yöneticiler ve politikacılarına bilgi değişiminde ve stratejik raporlamada önemli bir platform 

oluşturmaktadır. 1980’lerde hava kirliliğinin orman ekosistemleri üzerine olumsuz etkisi tüm 

ilgilileri alarma geçirirken, son yıllarda ise iklim değişikliğinin etkileri üzerinde çalışmalar 

yoğunlaşmıştır. İklim değişikliği senaryoları kapsamında ICP Forests programları önem 

kazanmış ve sağladığı veri ve bilgilerin güvenirliği ve projeksiyonların doğruluğu karşısında 

izleme sisteminin aynı zamanda bir erken uyarı sistemi olduğu görülmüştür. 

Bu nedenle, 2006 yılında “Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Ormancılık 

Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi” projesi kapsamında orman ekosistemlerinin izlenmesi Seviye 

I ve Seviye II programları ulusal bazda başlatılmıştır. 
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Orman ekosistemlerinin izlenmesi faaliyetlerinin, projenin tamamlanmasından sonra 

da devamlılığının sağlanması, uygun mekanizmaların oluşturulması ve kurumsal 

yapılanmaların sonuçlandırılarak Türkiye’nin Birleşmiş Milletler-Avrupa Ekonomik 

Komisyonu ve Avrupa Birliği-Avrupa Komisyonu nezdinde etkinliğinin artırılması ve 

sürdürülebilir orman yönetiminde stratejik öneme haiz veri ve bilgilerin güncel ve doğru 

üretilmesi ve çevresel bilgiyle ilişkilendirilerek politik kararlar alınması gerekmektedir. 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları 
Türkiye’nin iklimi, topografyası, jeolojisi, hidrolojisi, bitki örtüsü, mera ve orman 

alanlarının özellikleri ile nüfus etkisi birlikte değerlendirildiğinde, ülkenin çölleşme riskiyle 

karşı karşıya kalması beklenen bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır. Yurdumuz topraklarının 

%73’ünde şiddetli ve çok şiddetli erozyon görülmektedir[ogm1]. 

Ormanların, toprak erozyonunu azaltıcı, hatta tamamen engelleyici etkileri olduğu, 

birçok inceleme ve araştırmalarla belirlenmiştir. Ağaçlar kökleriyle toprağı bir ağ gibi sarar ve 

toprağın doğal kuvvetlerle taşınmasını engeller. Araştırmalardan elde edilen verilere gore 1 

hektarlık alanda bir ladin ormanının 90 ton, bir kayın ormanının ise 40 ton ağırlığında kök 

geliştirdiği tespit edilmiştir. Orman alanları tabandaki ölü örtü vasıtasıyla da yüzeysel akışı 

azaltır, toprağa sızmasını artırır. Başka bir araştırmaya gore; kuvvetli bir sağanak yağıştan 

sonar çıplak alandaki 1 m2 toprak yüzeyinden 80 litre suyun arazi eğimi yönünde vadilere 

akıp gittiği, ormanlık yamaçta ise bu miktarın %25-30’unun yüzeysel akışa geçtiği tespit 

edilmiştir.  

ABD’de yapılan bir araştırmada bir yağış havzasında bulunan bir derenin bir yılda 

taşıdığı toprak miktarı uzun süreli olarak ölçülmüştür. Uzun süreli ölçümlere ait yıllık 

ortalamalara göre söz konusu bu derenin, yağış havzası meşe ormanlarıyla kaplı iken bir yılda 

taşıdığı toprak miktarı 2 ton olarak ölçülmüştür. Bu yağış havzasındaki orman kesilerek 

ortadan kaldırılmış ve arazi, tarım alanına çevrilmiştir. Bu durumda ölçmelere devam edilmiş, 

aynı derenin bir yılda ortalama olarak 200 ton toprak taşıdığı ölçmelerle ortaya konmuştur. 

Böylece ormanın tarım alanlarına kıyasla erozyonu 100 kat kadar azalttığı ortaya çıkmıştır 

[ogm6]. 

Türkiye’de ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının %95’i kamu tarafından 

yapılmaktadır. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılan fidanların %99’u 

da devlet fidanlıklarında üretilmektedir. 
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 Ormancılık çalışmalarında geleceğe ilişkin bir handikap niteliği taşıyan genetik 

kirlenme sorunu, dünya genelinde de geçerlidir. Dünyada 180 milyon ha ormanın plantasyon 

yoluyla gençleştirildiği bildirilmektedir. Bu alanlarda yetişme ortamına uygun olmayan tohum 

vb bitkisel materyal ile çoğunlukla monokültüre dönük uygulamalar yapıldığı için doğal 

ormanların yerini ekolojik dengesi iyi olmayan suni ormanlar almaktadır. Bu nedenle, 

Almanya’da ormanların %52-55’i İspanya, Fransa, İsveç ve Norveç’te ormanların %32-36’sı 

sağlıksız durumdadır. Bu durumun tespit edilebilmiş olması  açısından gelecekteki 

uygulamalar için bir ders niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda,  ormanlarının büyük 

çoğunluğunun doğal ve yarı doğal karakterinin korunması önem arz etmektedir[ogm1]. 

FAO kaynaklarına göre bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye’ye komşu ülkelerin yer aldığı 

orman ağaçlandırması durum değişimi (1990-2005) aşağıda verilmiştir.(TabloAkakdo - 11) 

Tablo Akakdo - 11 Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkeleri Ağaçlandırma Durumu 
Ülke Alan Ağaçlandırılmış Alan Durumu Orman Alanına Oranı Yıllık Değişim 

Miktarı 
İtalya 289 144 146 3.4 1.5 1.5 14500 400 
Portekiz 550 1034 1234 17.7 28.9 32.6 48400 40000 
Romanya  149 149 149 2.3 2.3 2.3 0 0  
İspanya 1126 1356 1471 8.4 8.3 8.2 23000 23000 
Yunanistan 118 129 134 3.6 3.6 3.6 1100 1000 
Türkiye 1839 2304 2537 19 22.9 24.9 46500 46600 

Kaynak:(FAO, Global Forest Resources Assessment 2005) 
Tablodan da görüleceği üzere 1990-2005 yılları arasında Türkiye’de yapılan 

ağaçlandırma çalışmaları alan ve oran itibarıyla bölgesindeki diğer ülkelere göre oldukça 

yüksek düzeydedir. 

Türkiye’de sulak alanları  kurutmak amacıyla okaliptus ve söğüt ağaç türleri 

kullanılmıştır. Türkiye’de 4.440 ha  okaliptus ağaçlandırması yapılmıştır (ÇOB). Son yıllarda 

yaşanan küresel ısınma nedeniyle kurumaya yüz tutmuş sulak alanların tekrar kazanılması 

amacıyla bu alanlar üzerinde Okaliptus türü kullanılmamalı, mevcut sahaların diğer 

faktörlerin yanı sıra iklim değişikliği de dikkate alınarak uygun türlerle ikame olanakları 

araştırılmalıdır.  

Özel Ağaçlandırma Çalışmaları 
Özel şahıslara ve tüzel kişiliğe haiz amme müesseselerine ait özel orman alanı 

yaklaşık 22.000 ha’dır[ogm14]. Küreselleşen dünyada çevre bilincinin artması ile devletin 

yanında özel mülkiyete ait orman alanlarının oluşturulması hem sektörün geliştirilmesi hem 

de daha yeşil bir çevrenin oluşturulması için oldukça önemlidir. Bu kapsamda Çevre ve 
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Orman Bakanlığı özel ağaçlandırma alanlarını artırmak amacıyla birtakım teşvikler 

vermektedir. Bu teşvikler aşağıda sıralanmaktadır: 

 Orman arazisi her türlü gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz olarak idare müddeti(10-100 

yıl) sonuna kadar tahsis edilmektedir. 

 Köy tüzel kişiliklerinin uygulama projeleri idare tarafından ücretsiz olarak yapılmakta, 

ayrıca karşılıksız hibe verilmektedir. Diğer gerçek ve tüzel kişilere verilen krediye 

normal faiz oranının 1/7’si kadar faiz uygulanmaktadır. Verilen krediler en az 15 yıl 

sonra bir seferde basit faizle faizlendirilerek tahsil edilmektedir. 

 İdare müddeti 30 yılı geçen türlerle yapılan özel ağaçlandırmalarda(Örn sedir, 

karaçam, meşe, fıstıkçamı,..gibi)verilen kredi 30 yıl sonra faizsiz olarak tahsil 

edilmektedir. Hazine arazileri ücretsiz ya da normal ücretin 1/10’u oranında ücretle bu 

amaçla kiraya verilebilmektedir. Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan 

ağaçlandırmaların standardı esas alınarak Proje Bedeli’nin ortalama % 90’ı Bakanlık 

tarafından karşılanmaktadır. 

Türkiye’de özel ağaçlandırma çalışmaları, 1986 yılında başlayarak mevzuatta yapılan 

iyileştirmeler sonucu artarak devam etmiştir. 1986 yılında 1 adet proje ve 1.390 dekar özel 

ağaçlandırma yapılmışken 31.12.2006 tarihi itibari ile devlet ormanlarında, Hazine ve sahipli 

arazilerde gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan özel ağaçlandırma toplam proje sayısı 

1.751, saha toplamı ise 58.800 hektara ulaşmıştır. Son beş yılda yapılan özel ağaçlandırma 

çalışmaları Tablo Akakdo - 12’de verilmektedir [ogm15]. 

Tablo Akakdo - 12 Son 5 Yılda Yapılan Özel Ağaçlandırma Çalışmaları 

Başlama Yılı  
Proje 

Sayısı  

Orman 

Da.  

Hazine 

Da. 

Tapulu 

Da.  

Toplam 

Da.  

Toplam Tahsis 

EdilenKredi YTL 

Kullanılan 

Kredi YTL. 

2003 113 24.306 6.756 25 31.087 238.438 58.379 

2004 124 18.896 42.643 6.703 68.242 1.716.837 991.732 

2005 225 38.544 52.782 4.364 95.690 4.190.327 1.716.946 

2006 322 55.464 43.627 3.566 102.657 6.552.031 3.532.548 

2007 350 59.450 18.180 4.916 82.546 8.840.817 4.816.142 

2008 19 7.140         7.140 559.416  

 1153 203.800 163.988 19.574 387.362 22.097.866 11.115.747 

Kaynak:ÇOB 
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Fidan Yetiştirme Çalışmaları 
Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı 61 ilde 3.200 ha alanda 460 milyon üretim 

kapasitesi olan  111 adet orman fidanlığı bulunmaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı ile diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının, askeri birliklerin, belediyelerin, okulların, köy tüzel 

kişiliklerin, özel ve tüzel kişiliklerinin yıllık toplam fidan ihtiyaçları 250.000 adet 

civarındadır. Yapılacak olan ağaçlandırma çalışmaları için ihtiyaç duyulan fidan talebinin 

üretiminde herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta ancak belediyelerin talebi olan bazı özel 

türlerin karşılanmasında hem devlet fidanlıkları hem de özel sektör fidanlıkları sıkıntı 

yaşamaktadır. Dolayısıyla sözkonusu talep ithalat yapılmak suretiyle karşılanmaktadır. 

Özel fidanlıklar, en az 10 da olmak şartıyla Hazine arazileri ve sahipli araziler 

üzerinde kurulabilmektedir. Özel fidanlıklarda çıplak köklü, tüplü, çok yaşlı, boylu, formlu 

fidanlar ve süs bitkileri yetiştirilebilir. Fidanlıklarda yetiştirilen fidanların %70’ inin orman 

ağaç ve ağaççık fidanı olması zorunludur. Çevre ve Orman Bakanlığı proje başına 75.000 

YTL kredi vermektedir. Son 6 yıl içerisinde Bakanlık 21 adet projeye toplam 1.600.000 YTL 

kredi vererek özel fidanlık kurma çalışmalarını desteklemiştir. Kredi desteği verilen Özel 

fidanlıklar daha ziyade boylu park- bahçe ve süs bitkisi üretimi yapmakta olup üretim 

kapasitesi 500.000 adettir. Ancak hem yapılan proje adedi hem de fidanlıkların üretim 

kapasiteleri dikkate alındığında özel fidan yetiştiriciliğinin henüz yeterince gelişmediği 

görülmektedir[ogm13]. 

Komisyonumuzun Sakarya iline yaptığı gezide; bu ilin iklim koşullarının uygun 

olması ve yoğun fidan taleplerini karşılamak üzere özel fidancılık faaliyetlerinin geliştiği 

görülmüştür. Fidan yetiştirme konusundaki çabaların desteklenmesinin Türkiye’nin fidan ithal 

eden ülke konumundan fidan ihraç eden ülke konumuna getirilmesi bakımından önem arz 

etmektedir. 

Uyum İhtiyaçları  
Uyum, bir sistemin iklimdeki değişikliğe herhangi bir düzenleme ile cevap vermesi 

olarak tanımlanmaktadır. Uyum kapasitesi ise, bir sistemin bu gibi düzenlemeleri 

oluşturabilme kapasitesinin derecesidir. Hassasiyet ve uyum kapasitesi birbirine sıkı sıkıya 

bağlı iki kavramdır. Çünkü bir sistemin hassasiyeti onun uyum kapasitesi tarafından belirlenir. 

Uyum  kapasitesi ne kadar çoksa o sistemin hassasiyeti o kadar azdır[çobA11]. 
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 Orman ekosisteminin iklim değişikliğinin etkilerine karşı oluşturacağı otonom 

uyumunu desteklemek üzere planlanacak uyum stratejisini belirleyen faktörler aşağıda 

sıralanmıştır: 

 Ekonomi  

 Teknolojik gelişim  

 Teknik kapasite ve insan kaynakları  

 Altyapı gereksinimi 

 Kurumsal gelişmişlik   

 Tüm bu faktörler ışığında Türkiye ormancılık sektörünün, iklim değişikliğinin 

olumsuz etkilerine karşı uyumunun sağlanması için öncelikle iklim değişikliğinin orman 

ekosistemi, orman köylüleri ve odun üretimi üzerine etkilerinin kapsamlı olarak çalışılmasına 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ormancılık sektörünün hassasiyeti ve uyum kapasitesi ancak bu 

çalışmalardan sonra değerlendirilebilecektir. 

3.9.2.6.6 Ekili Alanlar, Çayır Mera Alanları, Sulak Alanlar Ve Yerleşim Alanlarının 
İklim Değişikliğindeki Fonksiyonları: 

Ekili Alanlar:  

 Bu alanların küresel ısınma üzerine etkileri; 

 Tarımsal faaliyetler, 

 Arazi kullanım değişiklikleri sonucu ortaya çıkmaktadır.  

 Bu alanlarda da  karbon orman alanlarında olduğu gibi  iki farklı şekilde 

tutulmaktadır.  

 Canlı biyomasta tutulan karbon: Bitkilerin toprak üstü ve toprak altı aksamlarında 

tutulan karbon miktarıdır. 

 Toprakta bulunan organik maddelerin bünyesinde tutulan karbon miktarıdır. 

Ekili alanları tek yıllık bitki yetiştirilen alanlar ve çok yıllık bitki yetiştirilen alanlar 

olarak ayrı ayrı değerlendirmek daha yararlı olacaktır. Tek yıllık bitki yetiştiriciliğinin canlı 

biyomasta tutulan karbon biriktirme üzerine etkileri nötrdür. Örneğin, buğday bitkisi yetişme 

döneminde atmosferden CO2 almaktadır, ancak hasattan sonra üretilen kuru madde çözüldüğü 

için alınan CO2 tekrar atmosfere verilmektedir. Dolayısı ile yıl içerisinde alınan ve verilen 

CO2 miktarı yaklaşık eşit olmaktadır. Çok yıllık bitki yetiştirilen alanlar ise, canlı 
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büyokütledeki karbonu uzun süre bünyelerinde tutabilmeleri nedeniyle karbon havuzları 

olarak nitelendirilirler.  

Tek yıllık bitki yetiştirme alanlarında bitkisel atıkların (hasattan arta kalan anız gibi 

organik atıklar) doğru yönetimi sonucunda karbon bağlama potansiyelini de içeren bir takım 

kazanımlar elde edilebilir. Özellikle sulu tarım yapılan alanlarda önemli miktarlarda bitkisel 

atık ortaya çıkmakta ve bu atıkların yok edilmesinde genellikle yakma gibi çevresel açıdan 

son derece zararlı bir yöntem kullanılmaktadır. Bu atıkların biyokütle kaynaklı enerji 

üretiminde kullanılması sonucu önemli miktarlarda karbon kazanımı sağlanılabilir. Fosil 

yakıtlara alternatif olan biyoenerji kullanımları sonucu atmosferdeki karbon emisyonu 

azaltılmış olacaktır. Ancak bu kapasiteye ilişkin AR-GE envanter çalışmalarının yapılması 

gerekmektedir.  

Türkiye’de 2006-2007 istatistiklerine göre 27,87 milyon ton buğday üretilmiştir. Birim 

alanda, yakma ile yok edilen buğdaygil kalıntısı miktarını net olarak ifade etmek oldukça 

güçtür. Türkiye koşullarında, anızla birlikte sapların da yakılması durumunda ortalama 3500 

kg/ha, sadece anızın yakılması durumunda ise anızın biçilme yüksekliğine bağlı olarak 

ortalama 1000 kg/ha buğdaygil kalıntısı yakıldığı belirtilmektedir. Buğdaygil alanlarının  % 

30'unun yakıldığı kabul edilirse, yaklaşık 4 milyon ha anız tarlasında 6.000.000-8.000.000 ton 

anızın yakıldığı tahmin edilmektedir. Yakılan anız alanı tüm anızların % 20'sini oluştursa dahi, 

her yıl 2.68 milyon hektardan daha fazla anız yakılmakta veya 4.020.000-5.360.000 ton sap-

saman gibi artıklar organik madde olmadan yakılmaktadır[Tkb7]. 

Anızın yakılması ile, mikrobiyel humus oluşumu için toprağa verilen organik madde 

(besleyici humus) miktarı azalmaktadır. Bu durum; topraktaki mikroorganizmaları, kalıcı 

humusu parçalamaya yönlendirmekte ve sonuçta topraktaki humus bütçesinde azalma 

olmaktadır. 

Uygun iklim ve toprak özelliklerine sahip bölgelerimizde yılda birden fazla ürün alma 

imkanı mevcuttur. Yılda iki ürün alınan bölgelerde genellikle ilk ürün hasadından sonra 

toprak üstünde kalan anız, toprağa karıştırılmamakta ve yaklaşık %92 oranında yakılmaktadır. 

Buğday hasadından sonra anız yakılmadan gölge tavında sürüm yapılmış parsellerde yıllık 

ortalama toprak kaybı 1.160 kg/ha iken, hasattan sonra anızı yakılmış hemen sürülmüş 

parselde yıllık ortalama 2.730 kg/ha toprak kaybı olduğu bulunmuştur [Tkb8]. 
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Anızın yakılmaksızın sürümle toprağa verilmesi durumunda mikroorganizmaların 

sağladığı enzimler ile sapın önemli bir bölümünü (%40-60) içeren selülozun parçalanarak C/N 

oranının düzeltildiği bilinmektedir. Bu arada, toprakta organik maddenin artışına bağlı olarak 

meydana gelen humin maddeleri, toprak zerrelerinin arasında bağlayıcı rol oynamak sureti ile 

erozyonu azaltmaktadır. Organik maddenin artması ayrıca, kurak dönemde toprağın su tutma 

kapasitesini artırmakta ve dolayısıyla verimde artış sağlamaktadır [Tkb9]. 

Topraktaki organik madde  ve  tutulan karbon miktarları da karbon rezervleri açısından 

son derece önemlidir. Toprak işleme tekniklerinin değişmesi, anız yakımının önlenmesi, 

organik gübre kullanımın atması ve kimyasal gübre kullanımının azaltılması gibi önlemlerle 

toprağın organik madde içeriği artırılabilir. Bu durumda topraktaki organik madde artırımı 

oranında toprakta karbon depolanması potansiyeli de önemli oranlarda artabilir.  Türkiye’de 

diğer tarımsal bitki üretim alanlarının yanı sıra yaklaşık 20 milyon ha arazide tarla tarımı 

yapılmaktadır. Bu arazilerde daha iyi toprak işleme teknikleri, iyi tarım uygulamaları ile 

toprakta tutulan organik madde içeriği arttırılabilir.  

Ayrıca ekili alanların temiz su üretimi ve su kaynaklarının kirlenmesinde de   önemli 

bir rolu vardır. Kabaca Türkiye’nin %30’unu oluşturan bu alanlar  su potansiyelinin 

%30’unun üretildiği alanlardır. Bu alanların korunması veya bozulması temiz su üretimi ve su 

kaynaklarının kirlenmesini doğrudan etkileyecektir.  Bunun yanı sıra ekili alanlar, erozyon–

sedimantasyon, tuzlanma gibi olumsuz çevresel etkiler yaratabilen alanlar olmaları nedeni ile 

de küresel ısınma üzerine önemli etkilere sahiptirler.  

Çayır – Mera Alanları:  
 Türkiye arazisinin yaklaşık  % 20’sini kaplayan çayır ve mera alanları, hayvan yemi 

sağlama yanında doğal hayatın da önemli bir parçasıdır. Ayrıca, mera alanları, karbon tutma 

kapasiteleri bakımından oldukça önemli karbon havuzlarıdır. Mera ekosistemlerinde karbonun 

çoğu toprakta depolanır ve birikim bağıl olarak yavaştır. Meralarda genellikle, toprak 

altındaki net primer üretim, toprak üstü üretime eşit veya daha fazladır [Tkb13]. 

Türkiye’de, mera alanları kamuya ait ortak alanlar olup sürdürülebilir bir şekilde 

yönetilmemektedir. Mevcut bitki örtüsünün zayıf olması, mera alanlarında yer yer açıklıklar 

olması karbon tutma kapasitelerini azaltmakta, infilitrasyonu düşürmekte, yüzey akışı ve bağlı 

olarak da erozyonu arttırmaktadır. Ancak sürdürülebilir bir mera yönetimi ile gelecek için 

meralar çok önemli karbon havuzları haline getirilebilirler.  
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Türkiye’de mera alanlarının geçmişten bu güne değişimine baktığımızda önemli 

değişimlerin söz konusu olduğunu görmekteyiz. 1930’lu yıllarda 40 milyon ha civarında olan 

mera varlığımız, 2000’li yıllarda 13 milyon ha düşmüştür.(Tablo Akakdo - 13). 1930’lu 

yıllardan bu yana kaybedilen mera alanları ile birlikte karbon havuzları da kaybedilmiştir. Bu 

alanların büyük bölümünün kazanılması artık söz konusu değildir.  

Tablo Akakdo - 13 Türkiyede Çayır Mera Alanlarındaki Değişim 

Yıllar 
Çayır mera arazisi 

(*1000 ha) 

Yüzde 

(%) 

1938 41 068 52.8 

1950 37 906 48.7 

1960 28 658 36.8 

1970 26 132 33.5 

1980 21 780 27.9 

1990 21 780 27.9 

2000 16 937 21.8 

2002 13 167 17.0 

     Kaynak:TKB 
Meralar, günümüzde gelişmişliğin bir simgesidir. Türkiye’de de mera alanları sosyal 

ve ekonomik koşulların bir göstergesi durumundadır. Kaynak kullanımı ve yasal sıkıntılar 

nedeniyle meraların bir kısmı, tarımsal alana çevrilmiş veya orman sınırları içerisine alınmış, 

geriye kalan önemli bir kısmı ise artan otlatma baskısı nedeniyle verim düzeylerini ve kendini 

sürdürebilme güçlerini yitirmişlerdir. Meraların korunma ve kullanımıyla ilgili yasal 

düzenlemelerin değişik kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluğunda bulunması, meraların 

sorumsuzca kullanılmasında etkili olmuştur.  

Bugün mevcut mera alanlarının iyileştirilmesi ve diğer amaçlarla kullanılmakta olan 

mera alanlarının yeniden kazanımı ile büyük ölçüde karbon depolamak mümkündür. Bu 

alanda yapılmış bir çalışma olmadığından kapasite hakkında bilgi vermek olanaklı değildir. 

Bu nedenle bir an önce bu kapasitenin hesaplanması konusunda çalışmalar yapılması ve daha 

sonra da bu kapasitenin ortaya konulması için projeler yürütülmesi gerekmektedir. 

Sulak Alanlar:  

Sulak alanlar; sazlıklar, lagünler, tabii göller, yapay göller olmak üzere dört guruba 

ayrılırlar. 
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Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle dünyanın doğal zenginlik müzeleri olarak 

kabul edilen sulak alanlar; doğal işlevleri ve ekonomik değerleriyle yeryüzünün en önemli 

ekosistemleridir. Sulak alanlar, yeraltı sularını besleyerek veya boşaltarak, taban suyunu 

dengeleyerek, sel sularını depolayarak, taşkınları kontrol ederek, kıyılarda deniz suyunun 

girişini önleyerek bölgenin su rejimini düzenlerler. Bulundukları yörede nem oranını 

yükselterek, başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerel iklim elemanları üzerinde olumlu etki 

yaparlar. Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ya da besin maddelerini (azot, fosfor gibi) 

kullanarak suyu temizlerler. Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en fazla biyolojik üretim 

yapan ekosistemleridir. Başta balıklar ve su kuşları olmak üzere gerek ekolojik değeri, 

gerekse ticari değeri yüksek, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile birçok türün yaşamasına 

olanak sağlarlar. Yüksek bir ekonomik değere sahiptirler. Balıkçılık, tarım ve hayvancılık, saz 

üretimi, turizm olanaklarıyla bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlarlar. 

Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki geçiş noktası üzerinde 

bulunması, 3 tarafının farklı ekolojik karakterdeki denizlerle çevrili oluşu, deniz seviyesinden 

5.000 metreyi aşan yükseklik farklılıkları ve bu özellikleri neticesinde ortaya çıkan iklim 

çeşitliliği, Türkiye’yi sulak alanlar bakımından bulunduğu coğrafyanın en önemli 

ülkelerinden biri yapmıştır [Tkb10]. 

Sulak alanlarda depolu karbon miktarı yaklaşık olarak atmosferik karbon miktarına 

eşittir (753 Gt). Sulak alanlara, alan dışından da karbon akışı olabilmektedir. Toprak, tarım 

artıkları, odun parçaları ve yaprak gibi materyallerin sürüklenerek bu tip alanlarda birikip 

çökelmesi ile karbon birikimi gerçekleşebilir. Sulak alanlarda en fazla karbon sazlık alanlarda 

bulunmaktadır. Bu alanlarda bakteri faaliyetleri nedeniyle oksidasyon sonucu karbon 

atmosfere salınabilir [Tkb 13]. 

Sulak alanlar aynı zamanda önemli miktarda metan gazı üretmektedir. Küresel 

düzeydeki toplam metan emisyonlarının  %15-22’sinin bu alanlardan kaynaklandığı tahmin 

edilmektedir[Tkb 13]. 

Türkiye’de Ramsar Sözleşmesi Kriterlerine uyan 200 adet sulak alan tesbit edilmiştir. 

Bunlardan 9 tanesi halen Ramsar Alanı olarak belirlenmiş diğerleri ise potansiyel Ramsar 

Alanı olarak tespit edilmiştir. 

Sazlık alanlar ve lagünler son derece kırılgan ekosistemlerdir. İyi yönetildiğinde 

karbon tutma kapasitesi açısından büyük potansiyeller oluştururken, kötü yönetilmesi 
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durumunda sera gazı üretimi ve doğal yaşam açısından önemi riskler oluşturmaktadır. Bu 

alanların hem alansal olarak hem de biyolojik olarak korunması gerekmektedir. Türkiye’de 

bulunan sazlık ve lagünler, kirlenme, aşırı su kullanımlarından dolayı kuraklık riskleri altında 

bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda tarım alanlarını genişletmek adına yapılan drenaj ve kurutma 

faaliyetleri sonucu önemli ölçülerde sulak alanlar kaybedilmiştir.  

Türkiye’de son 40 yıl içerisinde yaklaşık 1,3 bin ha sulak alan; kurutma, doldurma ve 

su sistemlerine müdahaleler nedeniyle ekolojik ve ekonomik özelliğini yitirmiştir. 

Türkiye’deki toplam sulak alanların 2,5 milyon ha olduğu düşünüldüğünde, son 40 yılda sulak 

alanların yarısı kaybedilmiştir[Tkb12]. 

Kaybedilen sulak alanlar: Amik Gölü, Avlan Gölü, Kestel, Gavur, Yarma, Aynaz, 

Hotamış, Eşmekaya sazlıkları. 

Giderek kuruyan ve kirlenen sulak alanlar: Beyşehir Gölü, Tuz Gölü, Akşehir-Eber 

Gölleri, Ereğli Sazlıkları, Bafa Gölü, Kulu Gölü, Sultansazlığı. 

Türkiye’de bir çok tabii göl de risk altında bulunmaktadır. Beyşehir gölü gibi özellikle 

İçanadolu Bölgesinde bulunan bir çok göl yağışların yetersiz oluşu yanında tarımsal 

sulamalarda aşırı su kullanımı nedeni ile risk altındadır.  

 Yapay göllerin yapımına  ise hızla devam edilmektedir. DSİ ve diğer kuruluşlarca 

1990 yılından sonra işletmeye açılan baraj ve göletlerden dolayı yaklaşık 250.000 ha arazi 

karasal alandan su yüzeyine dönüşmüştür.  

Tabii göller ve yapay göller küresel ısınma üzerine çok yönlü olarak etki 

etmektedirler: 

 Su kütleleri geç ısınıp geç soğuma özellikleri nedeni ile çevrelerinde atmosferin ısısına 

doğrudan etki etmektedirler. Bu özellikleri nedeni ile işletmeye açılan yapay göller ve 

kuruma riski ile karşı karşıya olan göller çevrelerinde önemli derecelerde ısı 

değişikliğine neden olmaktadırlar. Özellikle Keban, Karakaya, Atatürk Barajı gibi 

büyük barajlar bu etki nedeni ile bulundukları coğrafyanın iklimi değiştirmişlerdir. Bu 

değişikliğin olumlu etkileri yanında olumsuz etkileri de gözlenmektedir. Söz konusu 

alanlarda meydana gelen küresel ısınmanin izlenmesi konusunda yeterli düzeyde 

araştırmalara rastlanmamıştır. Özellikle Fırat Havzası üzerinde küresel ısınmanin 

izlenmesi konusunda daha fazla araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. 
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 Su yüzeyleri buharlaşmaya neden olmaktadırlar. Su buharı atmosferde sera gazı etkisi 

yaratmaktadır.  

 Su kütlelerinin karbon tutma kapasiteleri yüksektir. Bununla beraber suda yaşayan 

bitkiler de önemli karbon havuzlarıdır.  

Türkiye’deki  sulak alanlara ilişkin temel sorunlar başlıklar halinde sıralanırsa [Tkb10]; 

 Su rejimine yapılan müdahaleler: 1994 yılında Türkiye’nin Ramsar Sözleşmesine taraf 

olmasıyla sulak alan kurutma politikaları terkedilmiştir. Ancak sulak alandan aşırı 

miktarda su alınması, sistemi besleyen akarsuların barajlarda tutulması veya 

yönlerinin değiştirilmesi ya da yer altı sularının aşırı kullanımı gibi nedenlerle hala 

büyük boyutlarda sulak alan kayıpları yaşanmaktadır. 

 Su kalitesinin bozulması: Sulak alan ekosistemleri bulundukları havzanın en çukur 

yerinde ya da en alt noktasında oluşmuşlardır. Bu yüzden havzadaki tarım alanlarının 

drenaj suları, yerleşim alanları ve sanayi tesislerinin atık sularının hemen tamamı 

nihayetinde sulak alanlara ulaşmaktadır. 

 Habitat tahribi: Alt yapı ve turizm yatırımları, sulak alanlardan ve bunları besleyen 

akarsu yataklarından kum ve çakıl alınması, kontrolsüz saz kesimi, saz yakılması, aşırı 

otlatma vb. nedenlerle habitat bozulmaları ve kayıpları yaşanmaktadır. 

 Doğal sulak alanlara yabancı türlerin atılması 

 Sulak alanların yönetimine ilişkin sorunlar  

Türkiye’de özellikle son 10-15 yıl içerisinde sulak alanların korunması konusunda 

önemli adımlar atılmıştır. Ancak sulak alanların, korunması, geliştirilmesi ve akılcı kullanımın 

sağlanması için uyumlu sektörel politikalar, güçlü yasal düzenlemeler ve etkili denetim 

mekanizmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yerleşim Alanları: 
Yerleşim alanları küresel ısınma üzerine barındırdığı yeşil alanlar vasıtasıyla etki 

ederler. Türkiye’de şehirleşme hızının yüksek olmasından dolayı yerleşim alanları hızla 

artmaktadır. Yerleşim alanlarındaki bu artış, genellikle tarım, orman ve mera alanları aleyhine 

olmaktadır ki bu tür değişimler doğal kaynakların korunması, karbon tutma kapasiteleri ve 

daha bir çok çevresel parametreleri etkilemektedir. 



                                             301

İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin Komisyonumuza yapmış olduğu sunum esnasında; 

İstanbul’a 1995-2007 yılları arasında dikilen 2.700.000 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı 

CO2  miktarı   aşağıdaki şekilde verilmiştir; 

Ağacın yerden 1.3 m yükseklikteki ortalama çevresi 30 cm kabul edildiğinde; bir 

ağacın depoladığı karbon 12 kg, bu  miktarın CO2 eşdeğeri ise  44 kg olarak tesbit edilmiştir. 

Dikilen ağaçların atmosferden uzaklaştırdığı toplam CO2 miktarı ise 89.000 ton olarak 

hesaplanmıştır. 

Avrupa Çevre Ajansı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 

ortaklaşa yaptığı arazi kullanım haritalama çalışması (CORINE 2000) sonuçlarına göre de 

1991 yılından 2000 yılına kadar şehirlerimizde yapılan önemli ağaçlandırma çalışmaları 

aşağıda gösterilmektedir (Tablo Akakdo – 14): 

Tablo Akakdo - 14 Türkiye’de Şehirlerimizde Ağaçlandırılan Alan Büyüklükleri 
 

Yıllar Ağaçlandırılan 
alanlar (Ha) Yıllar Ağaçlandırılan 

alanlar (Ha) 
1991 8.895 1996 12.938 
1992 9.703 1997 13.747 

1993 10.512 1998 14.555 

1994 11.321 1999 15.364 

1995 12.129 2000 16.173 

   Kaynak:TKB 

Diğer Alanlar: 

 Genellikle kullanım dışı ve fakir olan bu arazilerin de küresel ısınma ve karbon 

birikimi üzerine şayet daha önceki ya da sonraki kullanım şekilleri karasal ekosistemler ise 

etkisi bulunmaktadır. Ayrıca bu alanlar su üretimi ve su kirliliği üzerine de etkileri olan 

alanlardır. Diğer taraftan bu alanlar iyi yönetildiğinde karbon tutma kapasitesi olabilecek 

alanlardır. Örneğin; Şanlıurfa Karacadağ Ovası’nda olduğu gibi toprak potansiyeli olan ancak 

taşlılık gibi sebeplerden kullanılamayan araziler jajoba gibi yağ bitkileri yetiştiriciliğinde 

kullanılabilir. Böylelikle hem biyodizel üretimi yapılabilecek hem de bu alanlarda önemli 

ölçülerde karbon tutulabilecektir.     

Ekili Alanlar, Çayır Mera Alanları, Sulak Alanlar ve Yerleşim Alanlarının Karbon Tutma 
Kapasiteleri 
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IPCC-AKAKDO  Kılavuzu takip edilerek hesaplanan 1990-2004 yılları arasında 

sözkonusu alanlardaki karbon tutunum miktarları ve CO2  eşdeğerleri  aşağıdaki tabloda  

verilmektedir. 

Tablo Akakdo - 15  Ekili Alanlar, Çayır Mera Alanları, Sulak Alanlar ve Yerleşim 
Alanlarının Karbon Tutunum Kapasiteleri* 

Yıllar Toplam (C/yıl)  Gg Toplam CO2  Eşdeğeri (Ton/yıl) 

1991 2808,814827 10.280.259 

1992 3859,537711 14.125.905 

1993 3647,49992 1.334.981 

1994 3745,550713 13.708.713 

1995 3750,564423 13.727.064 

1996 3821,047478 13.985.032 

1997 3829,488807 14.015.926 

1998 3915,424607 14.330.451 

1999 3918,928592 14.343.276 

2000 4251,927047 15.562.052 

2001 5006,936525 18.325.385 

2002 4217,317972 15.435.380 

2003 3619,822276 13.248.548 

2004 5723,733784 20.948.862 

   Kaynak:Türkiye İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi, 2006 

*1990-2004 döneminde, her yıl bütün alanlara ilişkin veriler mevcut olmadığı için sadece verilerin 

bulunduğu yıllardaki  karbon hesapları yapılabilmiştir. Dolayısıyla  ekili alanlardaki karbon miktarı 1991-2004 

yılları, çayır-mera alanlarındaki karbon miktarı 2000-2004 yılları, yerleşim alanlarındaki karbon miktarı 1991-

2000 yılları ve sulak alanlardaki karbon miktarı ise 1992-2002 yılları için hesaplanmıştır.     

3.9.2.6.7 Biyokütle Enerji ve Önemi 
Çevreye olan etkilerinden ve dünya üzerinde sınırlı olması nedeniyle fosil yakıtlardan 

ziyade temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına talep giderek artmaktadır. Enerji politikaları 

da bu yönde sürekli gelişme göstermekte bu konuda teşvikler verilmektedir.   

Biyokütle; biyolojik kökenli fosil olmayan organik madde kütlesidir. Ana bileşenleri; 

karbon-hidrat bileşikleri olan bitkisel veya hayvansal kökenli tüm doğal maddeler biyokütle 

enerji kaynağı, bu kaynaklardan elde edilen enerji ise biyokütle (biomas) enerjisi olarak 

tanımlanır. 

Biyolojik kaynaklar; ağaç veya ağaç artıkları, tahta yapımı endüstri artıkları, yiyecek 

endüstrisi artıkları, kanalizasyon ve belediyeye ait katı atıklar ve diğer biyolojik atıklardır. Bu 
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yüzden biyokütle; elektrik üretimi, ulaşım ve ısınmada gaz yakıt olarak kullanılmakla birlikte 

ekonomik gelişim ve çevresel sebeplerden dolayı da cazip hale gelmektedir.[Tkb11] 

Biyokütle Enerji Kaynakları 
Biyokütle enerji klasik ve modern olmak üzere iki çeşitte kullanılmaktadır. Klasik 

biyokütle enerji, ormanlardan, bitki ve hayvan artıklarından elde edilen enerjidir. Biyokütle 

yakıtların direk yanması sonucu elde edilen enerji türü olup geçmişten günümüze de 

kullanılan en yaygın enerji tipidir. Modern biyokütle kaynakları, enerji ormancılığı ürünleri, 

orman ve ağaç endüstrisi atıkları, enerji tarımı ürünleri (enerji bitkileri), tarımsal kesimde 

bitki ve hayvan atıkları, kentsel atıklar, tarımsal endüstri atıkları olarak sırlanmaktadır.  

Enerji tarımı bir yıllık C4 bitkileri ile yapılmaktadır. C4 tipi bitkiler grubunda tatlı 

darı, şekerkamışı, fil çimeni ve mısır bulunmaktadır. Bu bitkilerden yararlanarak etanol, dizel 

yakıtı, katı yakıt, gaz yakıt ve hidrojen üretilebilmekte, kuru materyal elektrik santrallerinde 

yakıt olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca bir yıllık endüstri bitkilerinden yağ üretiminde 

kullanılan bitkiler de enerji tarımı türleri arasındadır. C4 tipi bitkiler diğer bitkilere göre CO2 

ve suyu daha iyi kullanmakta, kuraklığa dayanıklı olmaktadır. Bu bitkilerden alkol üretiminde 

en yüksek verim 3500 lt/ha/yıl ile şeker kamışından sağlanmakta bunu 3200 lt/ha/yıl ile odun, 

3000 lt/ha/yıl ile sorgum izlemektedir. Mısırda bu değer 2000 lt/ha/yıl düzeyindedir.  

Biyokütle atıkların değerlendirilmesinden biri de anaerobik fermantasyonla biyogaz 

üretimidir. Biyogaz ile; insan faaliyetleri sonucu üretilen organik içerikli çöpler, tarım 

faaliyetleri sonucu açığa çıkan hayvan dışkıları, pamuk, mısır, buğday gibi bitkilerin sap ve 

saman artıkları, şeker ve gıda faaliyetleri sonucu üretilen melas, meyve posaları gibi biyokütle 

materyalin oksijensiz koşulda, 600C sıcaklıkta, 6,7-7,6 pH ortamında enzimatik hidroliz, 

bakterilerle organik aside dönüşerek metan gazı elde edilmektedir. 1 kg kuru organik 

maddeden elde olunabilecek biyogaz miktarı 0,15-0,20 m3 kadardır. Bileşiminde %55-70 CH4 

ve %35-45 CO2 bulunan biyogazın ısıl değeri karışımındaki metan yüzdesine bağlı olarak 

19.000-27.500 kj/m3 arasındadır. Biyogaz üretimi sonucu kalan katı ve sıvı organik atık ise 

bitki besin değeri yüksek gübredir.  

Dünyadaki Biyokütle Kullanım Uygulamaları 
Biyokütle enerjisi gelişmekte olan ülkelerin çoğunda bölgesel enerji ihtiyaçlarının 

karşılanmasında önemli rol oynamaktadır. Biyokütle enerjisi gelişmekte olan ülkelerde 

yaklaşık olarak 3 milyar insan için birincil enerji kaynağıdır ve dünyanın gelişmemiş veya az 

gelişmiş bölgelerinde özellikle pişirme ve ısınma ihtiyaçları için kullanılmaktadır.  



                                             304

Dünyada toplam enerji tüketiminin yaklaşık %15’i biyokütle enerjisinden 

karşılanmaktadır. Biyokütle enerjisinin toplam enerji tüketimindeki payı bölgesel düzeyde 

önemli derecede farklılıklar göstermektedir. 

Türkiye’deki Biyokütle Kullanım Düzeyleri ve Hedefleri 
Türkiye’de biyogazla ilgili çalışmalar 1957 yılında başlamıştır. 1975 yılından sonra 

Topraksu ve 1980’li yıllarda KHGM kapsamında yürütülen çalışmalar, uluslararası bazı 

anlaşmalarla desteklenmiş olmasına rağmen 1987 yılında bu destekler kesilmiştir. Türkiye’de 

biyogaz potansiyeli 1,4-2 Mtep/yıl düzeyindedir. Ancak, biyogaz üretimi konusunda çalışan 

hiçbir kamu kuruluşu bulunmamaktadır.  

Birincil enerji kaynakları açısından Türkiye’nin enerji bütçesine bakıldığında hemen 

hemen sabitleşmiş verilerle yılda 18 milyon ton odun üretilip tüketildiği görülmektedir. 

Türkiye baltalıkları, hem verim düzeyleri hem de ağaçların ısıl değeri düşüktür. Baltalıkların 

verimi 0,85 ton/h ve birim gücü 0,33 kW/h gibi düşük bir değerdedir. Bu nedenle ısıl değeri 

yüksek olan enerji ormancılığının de yaygınlaştırılması gerekmektedir.  

Son on yıldır hayvan ve bitki artıkları üretim ve tüketimi 11 milyon tondan 6,6 milyon 

tona gerilemiştir. Klasik biyokütle olarak önemli tarımsal girdi olan hayvan gübreleri 

yakılarak yok edilmektedir. Bu şekilde ede edilen enerji değeri de dünya ortalamasının 

oldukça altında kalmaktadır.  

Azaltım Faaliyetleri    
İyi Tarım Uygulamaları  

Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, 

doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin 

sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının alt anlaşmaları olan, 

Tarım Antlaşması ile Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşmasıyla belirlenmiştir. Çiftçilerimiz iyi 

tarım uyugulamalarına oldukça fazla ilgi göstermiştir.  

2006 yılında değişik gübrelerden toplam 5.367.045 ton kullanılmıştır. Bu miktar 

kimyasal gübrenin yerine organik gübrelerin kullanımı ile sera gazlarında önemli azalışların 

ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunma Projesi (ÇATAK) 
Erozyon ve olumsuz çevre etkilerine maruz kalan hassas bölgelerde, özellikle su ve 

toprak kalitesi ile doğal biti örtüsünün korunması, erozyonun önlenmesi, arz fazlası tarım 
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ürünlerinin üretiminden vazgeçilerek, alternatif ürün ve üretim modellerinin uygulanması ile 

çevreye zarar veren tarımsal faaliyetlerin önlenmesi amacıyla bu proje hazırlanmıştır. Kısaca 

ÇATAK olarak adlandırılan bu projenin 2006-2010 yılları boyunca devlet bütçesi tarafından 

kapsamlı bir şekilde finanse edilmesi planlanmaktadır. Alternatif Ürün Bileşeni Uygulama 

Birimleri tarafından hazırlanan ÇATAK önergesi, yukarıda tanımlanan koordinasyonun 

etkinliği açısından atılan önemli bir adımdır. Bu önerge; 5000 hektarlık pilot alanda; projenin 

maliyetini ve amaçlarını Tarım Reformu Uygulama Projesi kredisi, devlet bütçesi ve çiftçi 

bağışları tarafından farklı düzeylerde finanse edilen 2 model sağlayarak belirtmektedir.  

Proje uygulaması için 4 pilot alan seçilmiş olup, bunlar Kırşehir Seyfe Gölü, Isparta Kovado 

Kanal Bölgesi, Ereğli Sazlığı ve Kayseri Sultan Sazlığı'dır. Proje uygulaması ile hassas 

bölgelerde amaçlanan hedefler: 

 Toprak ve su kalitesinin korunması, erozyonun önlenmesi, 

 Yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, 

 Tarımın olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde gerekli kültürel tedbirlerin alınması, 

 Yerel bazda halkın bilinçlendirilmesi,  

 Biyoçeşitlilik, toprak kalitesi, doğal yapı ve geleneksel kültürel mirasın korunması, 

 Uygun toprak işleme, sulama ve benzeri kültürel tedbirlerin yaygınlaştırılması, 

 Uygun toprak işleme, sulama ve benzeri kültürel tedbirlerin yaygınlaştırılması, 

 Tarımsal turizmin geliştirilmesi, 

 İş gücünün farklı alanlara ( sosyal, ekonomik ve kültürel aktivitelere) kaydırılmak 

suretiyle kazanılmasıdır, 

Meyve Bahçelerinin Yenilenmesi ve Sertifikalı Fidan Desteği 
Dış pazarda kabul gören çeşitlerin yetiştirilmesi ve hasat sezonunun uzatılması 

amacıyla meyve bahçelerinin yenilenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı bu kapsamda sertifikalı fidan/fide kullanarak; en az 5 da bodur ve yarı bodur meyve 

fidanları ile kapama bahçe, en az 10 dekar diğer meyve/asma fidanları ile kapama bağ ve 

bahçe tesisleri için dekar başına 300 YTL destek vermekte ve 2005 yılından bu yana 59 bin ha 

alanda meyve bahçesi tesis edilmiştir. 

Önemli karbon yutak alanları olan meyve bahçeleri yapılırken modern sulama 

teknikleri de kullanılmakta, bu da su tasarrufu sağlamaktadır.  

Arazi Toplulaştırması Uygulamaları 
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Arazi toplulaştırma çalışmaları 1962 yılından bu yana sürdürülmektedir. Arazi 

toplulaştırması kapsamına göre çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Dar anlamda arazi 

toplulaştırması, parçalanmış mülklerin hiçbir alt yapı çalışmasına yer verilmeden 

birleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Geniş anlamda toplulaştırma ise, parçalanmış 

mülklerin birleştirilmesi yanında, sulama, drenaj, ulaşım, toprak-su koruma önlemleri ve 

kırsal yerleşimin gerektirdiği çeşitli hizmetleri de kapsamaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı 

gibi arazi toplulaştırması çalışması, kapsamı oldukça geniş, bir çok faktörün göz önünde 

tutulmasının zorunlu olduğu ve birçok bilim dalının ortak çalışmasının gerektiği, teknik 

çalışmaların egemen olduğu bir uygulama alanıdır. Özellikle Avrupa ülkelerinde arazi 

toplulaştırması bir kırsal düzenleme ve kırsal kalkınma aracı olarak kullanılmaya 

başlanılmıştır. Dağınık parselleri birleştirmek amacı ile başlanan ve esas öğesi her zaman 

olduğu gibi yine toprak düzenlemesi olan arazi toplulaştırması, günümüzde bütünleşik bir 

kırsal alan planlamasına yönelik çok yönlü kırsal gelişim aracı olmuştur. Tüm toplumun 

gereksinimleri doğrultusunda kırsal alanda bir fiziksel planlama, doğanın bakımı ve 

korunması, çevre sağlığı, dinlenme yerleri, su ekonomisi, zararlı atıkların yok edilmesi, 

balıkçılık, avcılık, enerji sağlanması, devlet yollarının planlanması, bölge planlanması, 

madencilik, hammadde kaynaklarının korunması ve güvence altına alınması önlemlerini de 

kapsayarak içeriğini genişletmiştir. Böylesine bir içerik, birçok disiplinlerle ilişkide olmanın 

yanı sıra, arazileri düzenlenen kişilerin yanında kent toplumunun da arazi toplulaştırmasına 

katılımını sağlayan bir konum da ortaya koymuştur. 

Türkiye’de halen toplulaştırma dar anlamı ile algılanmakta ve uygulanmaktadır. 

Özellikle çevresel sorunların çözümünde toplulaştırmanın bir araç olarak kullanılması 

gerekmektedir. Örneğin risk altında olan göl havzalarında, içme suyu amaçlı kullanılan göl 

havzalarında, Edirne ilimiz gibi taşkın riski olan bölgelerimizde çevre koruma amaçlı 

uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bu tür yaklaşımlarda, göl çevresinde koruma bandı 

oluşturmak gibi amaçlarla çiftçi parselleri ile hazine arazileri yer değiştirilerek koruma 

bantları oluşturulacak veya diğer düzenlemeler yapılabilecektir. 

Arazi toplulaştırma çalışmaları ile tarımda kullanılan enerji miktarında ciddi azalmalar 

olmaktadır.  

 Türkiye’de parsellerin dağınık ve küçük parçalardan oluşmasından dolayı köy merkezi 

ile parseller arasında önemli miktarlarda ulaşım yapılmakta ve enerji harcanmaktadır. 

Yapılan bir çalışmada toplulaştırmadan sonra köy merkezi ile parseller arasında 
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yapılmakta olan ulaşımda %68 azalma olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmaya göre 

toplulaştırma ile hektarda kazanılan dizel yakıt miktarı  12,5 litre/yıl olmaktadır. 

 Parsel içi makine iş verimi ile parsellerin şekli arasında çok yakın ilişki 

bulunmaktadır. Toplulaştırma ile parsel şekillerinin düzenlenmesinden dolayı 

kazanılan enerji hektar başına 9,7 litre dizel yakıt olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yol 

kalitesinin iyileştirilmesinden dolayı önemli miktarlarda enerji kazanımı 

sağlanmaktadır. Arazi toplulaştırma uygulamaları sonucunda hektara 40-50 litre/yıl 

dizel yakıt kazanımı sağlanmaktadır. 

3.9.2.7 Atık Yönetimi 
Günümüzün en önemli çevre sorunları arasında su kıtlığı, iklim değişikliği, çölleşme, 

ormansızlaşma, tarım alanlarının yok olması, biyo-çeşitliliğin azalması, hava kirliliği, asit 

yağmurları, atık su ve atıklar yer almaktadır 

Enerji, ulaştırma, sanayi, tarım, ormancılık ve atık yönetimi sektörlerinde; başta fosil 

yakıtların kullanılması sonucunda ortaya çıkan sera gazları, atmosfer yoğunluklarını 

değiştirmekte, buna bağlı ısınma sonucunda küresel iklim sistemlerinde öngörülmeyen 

değişimler yaşanmakta, varlığı iklimsel verilere bağlı ekosistemlerin etkilenmesi sonucunda 

doğal kaynaklar ve insan toplumları zarar görmekte ve bu sonuçlar dolaylı olarak sosyo-

ekonomik yapılarımıza yansımaktadır.  

20. yüzyılın ikinci yarısında hızla artan nüfus, düzensiz sanayileşme ve yaşam 

biçimlerindeki değişmeye paralel olarak ortaya çıkan atıklar, zaman içinde logaritmik bir artış 

göstermiş ve bu atıklardan kaynaklanan çevre sorunları küresel bir boyut kazanmıştır. 

2001 yılı itibarı ile Kyoto Protokolü Ek-I ülkelerinin toplam seragazı salımlarının 

%3’ü atık sektöründen kaynaklanmaktadır. Yine 2001 yılı itibarı ile Ek-I ülkelerinin toplam 

seragazı salımlarının % 85’i CO2, % 7’si CH4, % 6’sı N2O ve  % 2’si florlu gazlardan 

oluşmaktadır. [çobB1] 

3.9.2.7.1 Atık Yönetimi 
2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Kanuna istinaden çıkarılmış olan yönetmelikler ve 

Belediye Kanunu ile ülkemizde atıkların yönetimi ilgili hukuki, idari ve teknik usul ve esaslar 

belirlenmiştir. Bu doğrultuda; Çevre ve Orman Bakanlığı, atıkların kaynağında en aza 

indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, 

yeniden kullanılması, enerjiye dönüştürülmesi, nihai depolanması ve uygun teknolojilerin 
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belirlenmesi aşamasında atık yönetimi ile ilgili esasları belirlemekte, yönlendirmekte ve 

denetlemektedir.  

Atıkları kaynaklarına göre genel olarak 4 sınıfta değerlendirebiliriz. 

 Evsel atıklar, 

 Tıbbi atıklar,  

 Özel atıklar, 

 Endüstriyel nitelikli atıklar, 

3.9.2.7.2 Evsel Atıklar 
Evsel Atıkların Yönetiminde AB’deki Mevcut Durum 

Avrupa Birliği’nin 1999/31/EC sayılı Düzenli Depolama direktifine göre; depolanacak 

biyolojik olarak parçalanabilir atıkların azaltılması konusunda direktifin yönetmelik olarak 

yayınlanmasından itibaren 5 yıllık süreyi aşmamak üzere,  depolama alanlarına giden 

biyolojik olarak parçalanabilir atıkların oranı; 1995’te veya standardize edilmiş Eurosat 

verilerinin olduğu son yılda oluşan miktarın %75’ine (ağırlıkça), 8 yıllık süreyi aşmamak 

üzere,  depolama alanlarına giden biyolojik olarak parçalanabilir atıkların oranı 1995’de veya 

standardize edilmiş Eurosat verilerinin olduğu son yılda oluşan miktarın %50’sine (ağırlıkça), 

direktifin yönetmelik yayınlanmasından itibaren 15 yıllık süreyi aşmamak üzere,  depolama 

alanlarına giden biyolojik olarak parçalanabilir atıkların oranı 1995’te veya standardize 

edilmiş Eurosat verilerinin olduğu son yılda oluşan miktarın %35’ine (ağırlıkça) indirilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda gelecekte evsel atıkların yönetiminde bu direktif ilkesi de 

dikkate alınacak ve bertaraf yöntemleri planlanacaktır. 

BELEDİYE ATIKLARI 
Türkiye’de kişi başına üretilen ortalama günlük evsel atık miktarı 1,06 kg’dir. 2007 

nüfusuna göre yıllık üretilen atık miktarı 27 milyon tondur. TUİK 2004 belediye katı atık 

istatistiklerine göre, toplanan katı atığın % 28,9’u düzenli depolama sahalarında,  % 46,7’si 

düzensiz depolama sahalarında (çöplükler), %15,6’sı Büyükşehir belediyelerinin düzensiz 

depolama sahalarında, % 3’ü başka belediyelerin düzensiz depolama sahalarında, % 1,6’sı 

gömme yoluyla, % 1,4’ü kompost tesislerinde, % 0,4’ü nehir ve göllere dökülerek, % 0,3’ü 

açık alanda yakma yolu ile bertaraf edilmektedir.  
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Kaynak: TÜİK, 2004 
Şekil Atık - 1: TÜİK’in 2004 Yılı Verilerine Göre Atık Bertaraf Yöntemleri  

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2006 yılında düzenli depolama tesislerinde yapmış 

olduğu çalışmalar sonucunda elde edilen verilere göre üretilen katı atığın % 69,4’ü biyolojik 

olarak parçalanabilir atık (biyobozunur), % 22,6 geri kazanılabilir atık, % 14,4 ambalaj atığı 

ve % 19,1 diğer atıklardan oluşmaktadır. [çobB2] 

Biyobozunur; 69,4

Geri kazanılabilir; 
22,6

Ambalaj; 14,4

Diğer; 19,1

Biyobozunur
Geri kazanılabilir
Ambalaj
Diğer

 

      Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 
Şekil Atık - 2 2006 Yılı Katı Atık Kompozisyonu*   

*Bazı katı atık bileşenlerinin birden fazla kategoriye dahil edilmiştir. Örneğin ambalaj 

kağıdı, hem biyolojik olarak ayrışabilir atık, hem geri dönüştürülebilir atık, hem de ambalaj 

atığı olarak 3 defa sayılır. Bu nedenle grafikteki kesişim kümesi oluşturan bileşenlerin toplamı 

%100’den fazladır. 
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Evsel Atıkların Yönetiminde Mevcut Durum 
Katı atık yönetim hizmetlerinde yaşanan en önemli problemlerden biri katı atık 

yönetim işletmeleri olan çok sayıda küçük belediyelerin bulunmasıdır. Belediyeler atıkların 

bertarafı açısından belirli bir altyapıya, deneyimli personel veya yöneticiye sahip değillerdir. 

Bu nedenle, atıkların bertarafı için daha büyük yönetim birimlerinin (Belediyeler Birliği gibi) 

kurulmasıyla sınırlı kaynaklardan maksimum avantaj sağlanacak şekilde yararlanılarak, büyük 

ölçekli işletmeler ve büyük tesisler ortaklaşa kullanılarak, daha fazla verim elde edilebilir. 

Ayrıca; bölgesel kalkınma politikaları kapsamında, bölgesel ölçekli çevre sorunlarının 

çözülmesinde birlik modelinin kullanılması öngörülmüştür.   

Çevre ve Orman Bakanlığınca; Mahalli İdare Birlikleri aracılığı ile en geniş bölgenin 

faydalanabileceği “Katı Atık Bertaraf Tesisleri”nin hayata geçirilmesi katı atık sorununun 

çözümünde en önemli konu olarak görülmektedir. Bu noktadan hareket edilerek ülke 

genelinde birlik oluşturan belediyelere öncelik verilerek çalışmalar bölgesel düzeyde 

başlatılmış ve Bakanlığının 2003/8 sayılı genelgesi ile; il genelinde bölgesel işbirliği 

yapabilecek belediyelerin ve alternatif katı atık depolama alanlarının belirlenmesi 

sağlanmıştır.  

Çevre ve Orman Bakanlığı’nda kayıtlı bilgilere göre; Türkiye genelinde katı atık 

bertarafına yönelik olarak kurulmuş ve Bakanlık ile koordineli çalışma yürüten 108 birlik 

mevcuttur. Bu çalışmaların sonucunda; evsel katı atıkların %45’inin düzenli depolama ve 

kompostlaştırma gibi mevzuata uygun yöntemlerle bertarafı sağlanmıştır. 

Ülkemizde bir yılda oluşan atıkların yaklaşık olarak 10.393.310 tonu düzenli 

depolama sahalarında depolanmakta, 298.250 ton ise kompost tesislerinde işlenmektedir. 

İşletilmekte olan 32 adet düzenli depolama sahası ve 4 adet kompost tesisinin yerleri, hizmet 

verdikleri nüfus  ve bertaraf ettikleri atık miktarı Tablo 1  ve Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo Atık - 1 Düzenli Depolama Sahaları ve Hizmet Verilen Nüfus 
 İLLER HİZMET NÜFUSU ATIK MİKTARI (ton/yıl) 

1 AKSARAY 324.150 106.500 

2 ANKARA 3.832.000 1.777.000 

3 ANTALYA 1.043.800 380.900 
4 AYDIN 323.900 137.150 

5 BOLU 150.000 49.275 

6 BURSA 2.174.260 984.070 
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7 CİHANBEYLİ 182.180 62.500 

8 DATÇA 13.950 5.900 

9 DENİZLİ 390.000 180.000 

10 DİDİM 180.000 76.200 

11 ERZURUM 364.644 126.525 

12 FETHİYE 157.353 66.623 

13 FOÇA 30.549 14.272 

14 GAZİANTEP 1.228.500 421.500 

15 GÖCEK 15.000 6.350 

16 HATAY 350.000 115.000 

17 ISPARTA-BURDUR 389.207 127.855 

18 İSTANBUL- 1 7.819.633 3.653.333 

19 İSTANBUL-2 3.480.646 1.626.158   

20 İZMİR 2.776.556 1.297.188 

21 KOCAELİ 485.892 219.915 

22 KOCAELİ-Dilovası 587.255 265.791 

23 MANAVGAT 151.000 55.100 

24 MARMARİS 66.668 28.277 

25 ORTACA 65.750 27.830 

26 PATARA 33.000 12.500 

27 SAKARYA 476.517 215.672 

28 SAMSUN 498.566 171.58 

29 SİNOP 78.978 25.944 

30 ŞEREFLİKOÇHİSAR 51.387 16.900 

31 TRABZON-RİZE 761.544 250.167 

32 YOZGAT 264.148 86.800 

 TOPLAM 28.747.033 12.419.195 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 

Tablo Atık - 2 Kompost Tesisleri 

  İLLER Kapasite 
(ton/yıl) 

İşlenen Atık Miktarı  

(ton/yıl) 
1 İZMİR 182.000 91.250 
2 İSTANBUL 360.000 162.000 

3 
ANTALYA-

Kemer 
54.750 45.000 

4 DENİZLİ 3.000 1.000 
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 TOPLAM  599.750 299.250 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 

Evsel atıklar,  yakma, düzenli depolama, kompostlaştırma ve biyogazlaştırma gibi 

işlemlere tabi tutularak bertaraf edilirler. Sözkonusu yöntemlerden düzenli depolama, nihai 

bertaraf metodudur,  diğer yöntemlerde malzeme ve enerji geri kazanımı sağlanmaktadır. 

Katı atık kompozisyonu içinde %50’den fazla bir oranla ilk sırayı alan organik 

maddelerin kompost yapılarak geri kazanılması nihai bertaraf edilecek atık miktarını 

azaltacağı gibi, ortaya çıkan ürünün toprak iyileştirici madde olarak tarım amaçlı 

kullanılmasını da sağlamaktadır.  

Diğer bir bertaraf yöntemi olan yakma, ülkemiz atık kompozisyonu içindeki organik 

madde yüzdesinin yüksekliği, kışın artan kül oranı, buna bağlı olarak çöpün kalorifik 

değerinin düşük olması ve ayrıca yüksek yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle, ülkemiz 

için uygun bir bertaraf yöntemi değildir. Buna karşılık en ekonomik yatırım ve işletme 

maliyetine sahip olması, miktara göre kapasitesinin kolaylıkla arttırılabilmesi, kapatılan 

arazinin rekreasyon amaçlı kullanılabilmesi ve en önemlisi nihai imha metodu olması 

nedeniyle ülkemiz şartlarına en uygun ve önerilen bertaraf yöntemi; düzenli depolamadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı evsel katı atıkların yönetimini bu politikalar çerçevesinde 

planlamakta ve uygulamaktadır. 

Düzenli Depolama Sahaları Depo Gazı 
Katı atık depolama sahaları bir biyokimyasal reaktör gibi çalışır ve depolanan katı 

atıkların içerisindeki organik maddelerin uygun şartlarda mikroorganizmalar tarafından 

bozunması sonucu, depolama gazı oluşur. Depo gazının büyük bir kısmını metan (CH4) ve 

karbondioksit (CO2) gazları oluşturmaktadır. 

Türkiye’de CH4 emisyonlarının %59,5’u atık bertarafından kaynaklanmaktadır (2004 

TÜİK). Ayrıca metan gazının, karbondioksit gazından 21 kat daha fazla sera etkisi yarattığı 

bilinmektedir. Bu nedenle metan oluşumu kontrol altına alınmalı ve oluştuğu kaynakta 

zararsızlaştırılmalı ve mümkün olduğunca değerlendirilmelidir.  

Katı atık düzenli depolama tesislerinde ve rehabilite edilecek düzensiz depolama 

sahalarında bu gaz toplanmalıdır. Toplanan depolama gazı kontrollü bir şekilde atmosfere 

verilebileceği gibi pasif yakma ile metan daha az zararlı karbondioksit gazına dönüştürülerek 

atmosfere verilebilir. Eğer yeterli miktarda gaz oluşumu varsa aktif yakma ile enerji elde 
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edilebilmektedir. Uygulamalara bakıldığı zaman ülkemiz açısından depo gazından elektrik 

üretimi, depo gazıyla ilgili diğer geri kazanım yöntemlerine göre uygun olduğu 

görülmektedir. Ülkemizde depo gazından elektrik üretme tesisi ilk olarak Bursa’da daha sonra 

ise 2002 yılında İstanbul’da faaliyete geçmiştir. Şu anda Türkiye’de 3 tesiste depolama 

gazından enerji elde edilmektedir. 

Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B) rehabilite edilmiş olan Kemerburgaz 

Hasdal Çöp Depolama Sahası’nda oluşan gazlar, aktif toplama sistemiyle toplanmakta, gaz 

motorlarına gönderilerek yakılmakta, elektrik ve ısı enerjisi üretilmektedir. Böylece bu 

sistemle, kontrol dışı oluşan gazların çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmakta ve 

patlama riski azaltılmaktadır. 4MW kurulu güce sahip ve 6,5 milyon dolara mal olan tesiste 

yılda yaklaşık 8.000.000 kWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Fiili olarak 2002 yılında sürekli 

üretime geçmiş olan bu tesisten 2005 yılı sonu itibariyle 20 milyon kWh elektrik enerjisi 

üretilmiştir. Üretilen enerji; İ.B.B. Bünyesindeki Asya ve Avrupa’da bulunan düzenli 

depolama alanlarının, aktarma istasyonlarının, kompost tesisinin ve Merter merkez binanın 

elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.  [çobB3] 

Atığın Fiyatlandırılması 
Çevre Mevzuatına göre; kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, 

giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirleten veya bozulmaya neden 

olan tarafından karşılanır. Yine aynı mevzuat gereği; büyükşehir belediyeleri ve belediyeler 

evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle 

yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin 

yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu 

hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, 

taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında 

kullanılamaz.  

Çevre Kanunu’nun bu maddelerinin uygulanmasına yönelik olarak “Atık su Altyapı ve 

Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı” 

hazırlanmıştır. Yönetmelik taslağına göre; evsel katı atık idarelerinin bertaraf maliyetlerinin 

hesaplanması sırasında temel alacağı süreçler;  toplama, aktarma, taşıma, bertaraf (geri 

kazanım, kompost, yakma vb.), kapatma, kapatma sonrası izleme, satış olarak 

gruplandırılmaktadır. Evsel katı atık hizmetleri için ücretlendirme yapılırken tam maliyet ve 

kirleten öder prensiplerinin kullanılması gerekmektedir. Bu prensiplerin uygulanmasına 
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yönelik detayları içeren ve tam maliyet esaslı tarifelerinin saptanmasında faydalanılabilecek 

bir kaynak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “Evsel Katı Atık Tarifelerinin 

Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” taslak olarak yayımlanmıştır. 

Yap-İşlet Modeli 
Atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili yükümlülükler 

büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise 

belediyelere verilmiştir. Toplama ve taşıma hizmetleri doğrudan belediyeler tarafından 

verilebildiği gibi, gerek hizmet alımı, gerek uzun süreli ihaleler, gerekse de yap-işlet modeliyle 

belediyelerin gözetiminde özel sektör tarafından da yapılabilmektedir. Söz konusu 

uygulamaların atıkların bertarafı aşamasında da gerçekleştirilebilmesi için kolaylaştırıcı yasal 

düzenlemelerin yürürlüğe konulması  gerekmektedir.  

AMBALAJ ATIKLARI 
Katı atık geri kazanım çalışmalarının başında ambalaj atıklarının yeniden 

değerlendirilmesi gelmekte ve bu atıkların ekonomiye geri kazandırılabilmesi amacıyla, 

“ambalaj atıkları” özelinde Çevre ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışmalar da 1992 yılından 

beri yürütülmektedir. 

Bu kapsamda Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (KAKY), ülkemizdeki ambalaj 

atıklarının toplanması ve geri kazanılması konularında yapılan çalışmaların da temelini 

oluşturmaktadır. Yönetmelik kapsamındaki 17 kalem gıda ve temizlik ürününe ait, plastik, 

metal, cam ve lamine karton ambalajların kota oranları doğrultusunda toplatılması ve geri 

kazanılması, bazı ambalajlarda bu ürünleri piyasaya sürenler, bazı ambalajlarda ise üreticiler 

tarafından yapılmaktadır.  

Bu yönetmelik kapsamı doğrultusunda yapılan çalışmalar aşağıdaki grafikte 

verilmektedir. Buna göre 1992’den 2004 yılına kadar KAKY kapsamında kayıtlı piyasaya 

sürülen ambalaj atığı miktarı 3.615.794 ton olup geri kazanım hedefleri doğrultusunda 

toplanması gereken ambalaj atığı miktarı ise 1.192.271 tondur. 1.220.228 ton ambalaj atığı 

geri kazanılarak KAKY kapsamında belirtilen hedeflerin üzerinde ambalaj atığı toplanarak 

ekonomiye katkı sağlanmıştır. 

Ambalaj atıklarının yönetimini kolaylaştırmak için 2004 yılında Ambalaj ve Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yayımlanmış olup 2007 yılında bu Yönetmelik revize 
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edilmiştir. 2003 yılında 15 olan ayırma tesisinin sayısı,  2007 yılı itibariyle 81’e yükselmiştir. 

Ayrıca 2003 yılında 13 olan geri dönüşüm tesisi sayısı, 2007 yılı itibariyle 56’ya yükselmiştir.  

2007 yılında yaklaşık 1.5 milyon ton ambalaj atığının geri kazanılması ile hem kaynak 

israfı engellenmiş hem de bu miktarda ambalaj üretimi için gereken enerji ve hammadde için 

atmosfere yapılacak olan sera gazı salınımı engellenmiştir.  
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Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 

Şekil Atık - 3  Toplam Ambalaj ve Ambalaj Atığı Verileri  

TIBBİ ATIKLAR 
Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atıklar evsel katı atıkların dışında havada, suda ve 

toprakta kalıcı özellik gösteren ve ekolojik dengeyi bozan atıklar olduğundan tehlikeli ve 

zararlı atık sınıfına girmekte ve bu tür atıkların üretim, taşıma, depolama ve bertarafına ilişkin 

özel önlemler alınması gerekmektedir. 

Tablo Atık - 3 2007 Yılında Sağlık Kuruluşlarında Oluşan Tıbbi Atık Miktarı  
 Tıbbi Atık Miktarı 

(ton/gün) 
Tıbbi Atık Miktarı 

(ton/yıl) 

Yataklı Tedavi Kurumları 212,58 77593,21 

Ayakta Tedavi Hizmetleri 25,68 9375,09 
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TOPLAM 238,26 86968,3 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, 

Denizli, Malatya ve Erzincan illerinde yılda toplam 21.646 ton tıbbi atık mevzuata uygun 

olarak düzenli depolanmak suretiyle bertaraf edilmektedir. Bu rakam Ülkemizde oluşan 

toplam tıbbi atığın yaklaşık %25’ine karşılık gelmektedir. 

Yakma, tıbbi atıkların bertarafında en güvenli yöntem olmakla birlikte, Ülkemizde 

İzmit Büyükşehir Belediyesi İzmit Atık ve Artıkları Arıtma ve Yakma Değerlendirme A.Ş. 

(İZAYDAŞ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Koruma ve Atık 

Mad.Değ.San.ve Tic.A.Ş. (İSTAÇ A.Ş.) Tıbbi Atık Yakma Tesisi dışında tıbbi atıkların 

yakılarak bertaraf edilebileceği bir tesis bulunmamaktadır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, İstanbul, Kocaeli ve Adapazarı 

illerinde yakılarak bertaraf edilen tıbbi atık miktarı 17456 ton/yıl olup, bu rakam ülke 

genelinde oluşan tıbbi atıkların % 20’ine karşılık gelmektedir. Adapazarı’nda yakma tesisi 

bulunmamakla birlikte, bu il merkezinde oluşan tıbbi atıklar İzaydaş’a taşınarak bertaraf 

edilmektedir. 

Tıbbi atıkların uygun teknoloji ile yakılması ile elde edilen enerji hem ısıtma hem de 

elektrik enerji şeklinde değerlendirilmektedir. Böylece enerji eldesi için fosil yakıt kullanımı 

azaltılarak  hem kaynak israfı engellenmiş hem de atmosfere yapılacak olan sera gazı salınımı 

azaltılmış olacaktır. 

 

 

 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 
Şekil Atık - 4  Tıbbi Atıkların Bertaraf Durumu (2007) 

ÖZEL ATIKLAR 
Atık Yağlar 

21.646
25%

17.456
20% 47.866

55%

Düzenli Depolama Yakma Gömme
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Türkiye’de piyasaya arz edilen madeni yağ miktarı yaklaşık 350.000 ton, oluşan atık 

yağ miktarı ise 150.000 ton civarında tahmin edilmektedir. Yönetmelik yayımlandıktan sonra 

Çevre ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen envanter çalışmaları neticesinde 2007 yılında 

kayıt altına alınan toplam atık yağ miktarı 34.280 ton olarak tespit edilmiştir. Bu miktar 

yönetmelik yayımlandıktan sonra tespit edilen en yüksek toplama miktarıdır. 

 2007 yılında yönetmeliğe uygun olarak toplanan atık yağ Türkiye genelinde oluşan 

atık yağ miktarının yaklaşık %20’sine karşılık gelmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan veriler 

dikkate alındığında her yıl toplama miktarında %5’lik bir artış beklenmektedir. Buna göre 

2012 yılında oluşacak atık yağ miktarının tahminen %40’ı yönetmeliğe uygun olarak 

toplanacak ve geri kazanılacaktır. 17 lisanslı atık yağ geri kazanım tesisi bulunmaktadır. Bu 

tesislerin kurulu kapasitesi yaklaşık 110.000 tondur. Bu verilerden de anlaşılacağı gibi, 

mevcut atık yağ geri kazanım oranı oldukça düşüktür. Bu oranın önümüzdeki yıllarda artacağı 

öngörülmekle birlikte, bu artışın daha yüksek oranlarda olması için gerekli çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Çimento fabrikalarında I ve II. kategori atık yağlar yakılarak bertaraf edebilmektedir. 

Çimento fabrikaları enerji geri kazanım amaçlı olarak bu tür kalorifik değeri yüksek atıkları 

alternatif yakıt olarak kullanmaktadır. Böylece enerji eldesi için fosil yakıt kullanımı 

azaltılarak  hem kaynak israfı engellenmiş hem de atmosfere yapılacak olan sera gazı salınımı 

azaltılmış olmaktadır. 

YILLARA GÖRE MADENİ YAĞ MİKTARLARI İLE ATIK YAĞ GERİ KAZANIM VE 
BERTARAF MİKTARLARI  (Ton)
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100.000

1.000.000
2004
2005
2006
2007

2004 306.112 1.414 447 955 12
2005 314.230 11.785 2.039 9.700 46
2006 323.400 26.836 14.429 12.400 7
2007 34.280,0 16.900 17.300 80

Piyasaya sürülen 
Toplam Yağ  

Miktarı 

Toplanan Atık 
Yağ Miktarı Geri kazanım Ek yakıt         Nihai Bertaraf    

 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 

Şekil Atık - 5 Yıllara Göre Madeni Yağ Miktarları 
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Bitkisel Atık Yağlar 
Ülkemizde her yıl yaklaşık 1,5 milyon ton bitkisel yağ tüketilmektedir. Özellikle 

kızartma işlemlerinden sonra 150-350 bin ton civarında kızartmalık atık bitkisel yağ oluştuğu 

tahmin edilmektedir.   

Yönetmelik ile bitkisel atık yağlardan biyodizel üretimi esas alınmış ve bu yönde 

lisanslandırmalar yapılmıştır. Yapılan lisanslandırmalar sonucunda toplanan bitkisel atık yağ 

miktarı aşağıdaki tablolarda verilmektedir.2005 yılında 1858 ton, 2006 yılında 1700 ton ve 2007 

yılında 2.425 ton kızartmalık yağ toplanmıştır. Ayrıca, 2005 yılında 61.390 ton, 2006 yılında 

72.760 ton ve 2007 yılında 49.300 ton rafineri atığı yağ toplanmıştır. 

Bitkisel atık yağların geri kazanılması ile hem su kaynaklarımız, kanalizasyon şebekesi, 

atıksu arıtma tesisleri korunmuş olacak hem de bitkisel atık yağların başka sektörlerde 

hammadde olarak kullanılması ile fosil yakıt kullanımı az da olsa azaltılacaktır.  

 
Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 

Şekil Atık - 6 Lisanslı Tesisler ( 2005, 2006, 2007) 

Atıkların Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması  

Ülkemizde atıkların alternatif yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar “Atıkların Ek 

Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar” Tebliği ile düzenlenmiştir. 

Toplam üretim maliyetinin %50’sinden fazlasını yakıt ve elektriğin oluşturduğu 

çimento sektöründe, yakıt olarak kömür, petrokok, fuel oil kullanılmakta olup, büyük ölçüde 

yine benzer fosil yakıtlar kullanılarak elde edilen elektrik, yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu 
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nedenle, enerji verimliliği ve bunun doğal sonucu olarak da, sera gazlarının azaltılması, 

çimento sektörünün öncelikli konularının başında yer almaktadır. 

Kyoto Protokolü, emisyonların azaltılması ile ilgili olarak, bazı yatırımların “emisyon 

azaltıcı” bir girişim olarak değerlendirilmesi gibi bazı esneklik mekanizmaları getirmektedir. 

Buna örnek olarak, düzenli depolama sahası gazlarının elektrik enerjisi üretmek amacıyla geri 

kazanılması, çimento tesislerinde kullanılan klinker oranının düşürülmesi ve çimento 

sektöründe atıkların alternatif yakıt olarak kullanılması verilebilir. 

Kyoto Protokolü uygulamasında, atıkların alternatif yakıt olarak kullanılması çimento 

sektörü için büyük öneme haizdir. Çimento sektöründe bazı atıkların yanabilir kısımları( 

kalorifik değeri yüksek) fosil yakıtlar yerine, yanamayan bazı atıklar ise hammadde yerine 

kullanılabilir. 

Avrupa’da çimento fırınlarında atıkların değerlendirmesinin CO2 emisyonlarının 

azaltılmasına önemli bir katkı sağladığı görülmüştür. Çevresel fayda günümüzde AB’de CO2 

emisyonlarına bakıldığında çok önemlidir: Örneğin Avrupa’da %27 oranında atık hammadde 

kullanımı her yıl 15,4 milyon ton CO2 azaltımı anlamına gelmektedir. 

Bu konuda ülkemizde de son yıllarda artarak devam eden bir çaba söz konusudur. Bu 

güne kadar 21 çimento fabrikasına (29 adet döner fırın) atık işletme lisansı verilmiştir. 

Çimento fabrikaları sadece kullanılmış lastikler, I ve II. kategori atık yağlar, boya 

çamurları, solventler, plastik atıkları gibi belirli tür atıkları bertaraf edebilmektedir. Çimento 

fabrikaları enerji geri kazanım amaçlı olarak bu tür atıkları alternatif yakıt olarak 

kullanmaktadır. Lisanslar kapsamında atıkların alternatif yakıt olarak kullanılmasına ilişkin 

toplam kapasite 498.440 Ton/yıl’dır. 

Tablo Atık - 4 Çimento Fabrikalarında Alternatif Yakıt Olarak Kullanılan Atıkların 
Türlerine Göre Dağılımı 

Atık Türleri Lisanslandırılan Miktar (ton/yıl) 

I. ve II. Kategori Atık Yağ 214.226 
Kullanılmış Lastik 106.458 
Kontamine Atık 61.884 
Atık Plastik 51.866 
Petrol Rafineri Atığı 24.120 
Petrol Dip Çamuru  18.902 
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Boya Çamuru 16.964 
Sıvı Yakıt Slaçı 4.020 

Toplam 498.440 
  Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008 

3.9.2.8 Sağlık 

3.9.2.8.1  Uyumİihtiyaçları 
 İklim değişikliği ve sağlık konusunda eğitim görmüş öğretim üyeleri ve diğer ilgili 

öğretim üyelerinin de katkılarıyla “iklim değişikliği ve sağlık konusunda” eğitim 

görmüş sağlık personeli sayısı artırılmalıdır.  

 Tıp fakülteleri programına iklim değişikliği ve sağlık konusunu işleyen dersler 

eklenmelidir.  

 Sağlık bilimleri ile ilgili enstitülerde iklim değişikliği ve sağlık konulu bilim 

uzmanlığı ve doktora programları açılmalıdır.  

 Konuyla ilgili tüm araştırmaların birbirini tamamlayacak biçimde yönlendirilmesine 

çalışılmalıdır.  

 Araştırmalar sorunların belirlenmesinin yanı sıra uygun çözüm önerileri de getirecek 

biçimde planlanmalıdır.  

 Araştırmacılarca konuyla ilgili verilere kolayca ulaşılabilmesini sağlayacak bir veri 

tabanı kurulmalıdır.  

 Ülkemizle aynı iklimsel değişiklik sorunlarını yaşayacak diğer ülkelerle işbirliği 

olanakları araştırılmalıdır.  

3.9.2.9 Turizm 
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızla büyüyen turizm sektörünün ülke ekonomisi 

içindeki ağırlığı ve Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payı hızla artmıştır. 2006 yılına 

gelindiğinde turizm sektörü gelirleri 19,6 milyar ABD doları civarına ulaşmış ve GSYİH 

içinde %5,2’lik bir pay almıştır. Söz konusu gelirin 2013 yılına kadar %86 civarında artarak 

36,4 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir (9. Kalkınma Planı). 

Turizm sektörünün hizmet yoğun bir yapıya sahip olması özellikle yılın en az altı aylık 

bir bölümü için bir milyondan fazla kişiye istihdam imkanı sağlamaktadır (2006 Yılı 

Programı). Turizm sektörünün gelişmesiyle beraber bu alanda istihdam edilecek insan 

sayısında da önemli ölçüde artış olması beklenmektedir. 
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Ülkemizin turizm sektörü açısından önemli bir potansiyeli bulunmaktadır. Türkiye’nin 

üç tarafı denizlerle çevrili olup 8.333 km’lik kıyı çizgisi ile Avrupa’nın en uzun kıyı 

alanlarından birine sahiptir (I. Ulusal Bildirim). İklim koşullarının özellikle Nisan-Ekim ayları 

arasında yaz turizmi için son derece uygun olması bu alanda çok önemli bir gelir potansiyeli 

bulunmasına neden olmaktadır.  

Ülkemiz kış turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bunun yanı sıra 

ülkemizin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması, iklim koşulları ve dört 

mevsimin aynı anda yaşanabilmesi, jeotermal kaynaklara sahip olması  gibi etkenler kültür, 

tarih, inanç, golf, termal, yat, kongre turizmi ile ekoturizm gibi alternatif turizm dalları 

açısından da zengin bir potansiyele sahip olduğunu işaret etmektedir .  

Turizm sektörü ve iklim değişikliği arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Turizm sektörü 

küresel iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarına dolaylı yoldan sebep olan 

sektörlerden biri olduğu gibi aynı zamanda iklim değişikliğinin sonuçlarından da, başta kıyılar 

ve dağlık bölgelerde olmak üzere, önemli ölçüde etkilenecek sektörlerin başında gelmektedir 

[Turizm1] (Climate Change and Tourism, 2003). 

Turizm sektörü ülkemizde iklim değişikliğinin etkilerine en fazla maruz kalacak olası 

sektörlerden biri olması nedeniyle sektörün bu etkilerin farkında olması ve sektörde uzun 

vadeli planların, değişen şartlara uygun olarak yapılması büyük önem arz etmektedir. 

Prof. Dr. Mehmet KARACA'nın Komisyonumuza verdiği sunumda belirttiği üzere,  

küresel iklim öngörülerinin değerlendirmelerinde, ısınmanın zengin kuzey ülkelerinin ılıman 

hale getirerek buralardan Akdeniz ülkelerine olan turist akımını azaltacağı yorumları 

yapılmaktadır. Benzer yorumlar Türkiye için de yapılabilir. Bazı uzmanlar sıcaklık artışının 

turizm sezonunu uzatacağını ve bunun bir avantaj oluşturacağını belirtseler de, su sıkıntısı 

nedeniyle bu avantajın kaybolacağı söylenebilir. Bu senaryolara göre, Karadeniz kıyıları hem 

sıcaklıktaki hem de yağıştaki artış nedeniyle turizm açısından cazip hale gelebilecektir. 

Ülkemizin Avrupa’nın en uzun kıyı hatlarından birine sahiptir. İklim değişikliğinin 

deniz seviyesi yükseltmesi, fırtınalar ve gelgitlerin sayısını ve şiddetini artırması kıyı 

bölgelerinin önemli şekilde etkilenmesini de beraberinde getirecektir. IPCC'nin Dördüncü 

Değerlendirme Raporunda da belirtildiği gibi, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri için deniz 

seviyesi yükselmesi son yüzyıl için 12 cm civarında olmuştur. 
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Nitekim Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ, Komisyonumuzda yapmış olduğu sunumunda bu 

konuya değinmiş ve ülkemizde oldukça uzun bir kıyı kuşağı olduğunu; çok geniş alanlarda 

kıyı ovaları ve taşkın delta ovaları olduğunu; buralarda son yıllarda ciddi oranda yerleşmeler 

olduğunu; bu nedenle Türkiye için önemli konulardan bir tanesinin deniz seviyesi 

yükselmesinin sonuçları olacağını ifade etmiş ve bu açıdan kıyı yönetiminin, özellikle taşkın 

delta ovalarının ve alüvyal ovaların kullanımında iklim değişikliğinin de dikkate alınması 

gerektiği önerisini getirmiştir.  

Ülkemizde 30 milyondan fazla insanın kıyı bölgelerinde yaşadığı dikkate alındığında 

bu bölgelerde yaşanacak küçük ya da büyük her türlü olumsuz etki bölge ekonomisine 

doğrudan zarar verebilecektir (I. Ulusal Bildirim). Bu nedenle olası ekonomik ve sosyal 

zararların etkilerinin en düşük seviyede tutabilecek plan ve politikaların geliştirilmesi ve 

uygulanması gereklidir. 

Küresel turizm, çeşitli ulaştırma modlarını kullanmaktadır. Bunlar içerisinde sera gazı 

emisyonlarına en fazla katkı yapan ulaştırma modu ise sırasıyla havayolu ve karayolu 

ulaştırmasıdır (Climate Change and Tourism, 2003). İklim değişikliğine sebep olan sera gazı 

salımlarının azalmasına yönelik oluşacak küresel baskı kendini ulaştırma sektöründe de 

gösterecek, özellikle ekonomik ve sosyal anlamda havayolu ve karayolu ulaştırma 

politikalarının yeniden şekillenmesinde etkili olacaktır.  

Bu nedenle uzun mesafe gerektiren turizm amaçlı yolculuklarda ve turist sayısında 

azalma olacağı öngörülmektedir. Özellikle ülkemize AB ülkelerinden gelen turistlerin turistik 

seyahatlerini ülkelerinde veya yakın bölgelerde yapma talepleri ülkemizde turizm gelirlerinin 

düşmesine neden olacaktır. Bu çerçevede hizmet yoğun olan ve istihdama çok önemli bir 

katkı sağlayan turizm sektöründe yerel ve bölgesel turizm planları geliştirilmesinin önemli 

olacağı öngörülmektedir. 

İklim değişikliğinin yaz turizmi üzerinde ise olumlu ve olumsuz etkileri olacaktır. 

Turizm sezonunun uzaması olumlu bir etki olarak öne çıkarken, hava sıcaklığındaki artışla 

beraber gün içerisinde güneşlenilebilir zaman diliminin bölünmesi ve azalması, su 

kaynaklarının azalmasıyla birlikte özellikle sıcak yaz aylarında içme ve kullanma suyu 

sıkıntısı yaşanacak olması, soğutma amaçlı elektrik kullanımının artması nedeniyle turizm 

maliyetlerinin bundan olumsuz etkilenecek olması, toplamda ise tüm bu faktörlerin yaz 
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turizmine olan  talebini olumsuz etkileyecektir. Bu çerçevede, yaz turizmine yönelik plan ve 

politikaların hazırlanmasında bu olumsuz etkilerinde dikkate alınması gerekmektedir.  

Benzer bir durumun dağlık bölgelerde de yaşanması ve kış turizminin iklim 

değişikliğinden olumsuz etkilenmesi beklenmektedir [Turizm 1]. Ortalama hava 

sıcaklıklarının artması ile önemli kış turizmi merkezlerimizde karların daha erken erimesi 

turizm sezonunun kısalmasına ve gelirlerin azalmasına neden olacaktır. 

Su kaynaklarının azalması golf turizmi üzerinde, orman yangınları sayısının artışı ve 

bitki örtüsünün kuzeye göçü ile iklim örtüsünün değişmesi gibi diğer faktörlerin ise orman 

turizmine ve özellikle Akdeniz Bölgesi turizmine olumsuz etkileri olacağı diğer beklentiler 

arasında olup bu çerçevede uygun plan ve politikaların hazırlanması önemli görülmektedir. 

Ayrıca ülkemizin kültür, tarih, inanç, golf, termal, yat, kongre turizmi ile ekoturizm 

gibi alternatif turizm dalları açısından zengin potansiyeli dikkate alınarak bu alanlara yönelik 

planların yapılması ve bu turizm dallarının geliştirilmesi önemli görülmektedir. 

3.10 Öneriler 

3.10.1 Bilimsel Araştırmalar 
 Türkiye'de iklim değişikliği ile ilgili araştırmalar, 1990'lı yılların ortalarında 

başlamıştır ve henüz gereken düzeyde değildir. İklim modelleri, şiddetli ve uç hava ve 

iklim olayları, iklim değişikliğinin etki değerlendirmeleri, duyarlılık analizleri ve iklim 

değişikliğine uyum konularında kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

 Türkiye'de iklim değişikliği, etkileri, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum 

araştırmalarını bir çatı altında toplayacak, Bilimsel Danışma Kurulu ya da benzeri bir 

yapı oluşturulmalıdır. Akademisyen, kamu kurumu ve sivil toplum uzmanlarının görev 

alacağı Kurul'un işlevleri arasında, IPCC'ye benzer şekilde, hem karar vericileri 

(İDKK) hem de kamuoyunu Türkiye ile ilgili yapılan iklim değişikliği araştırmaları ve 

sonuçları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme de bulunmalıdır. Kısa, orta ve 

uzun dönemli eylem planları da bu kurul kapsamında geliştirilebilir.  

 Türkiye'de iklim değişikliği konusunda çalışan üniversiteler, enstitüler ve kamu 

kurumları arasında koordinasyon ve işbirliği güçlendirilmeli ve uluslararası 

kuruluşlarla işbirliğini geliştirmenin yolları aranmalıdır. 
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 İklim değişikliği araştırmaları kapsamında, mali ve teknik desteklerin artırılmasına 

ve insan kaynaklarının geliştirilmesine özen gösterilmelidir.  Bu kapsamda, 

TÜBİTAK’ın rolü önemlidir. İklimle ilgili çalışan insanlara daha fazla burs kaynağı 

sağlamalıdır ve daha fazla proje çalışmaları yapılması yönünde özendirici rol 

oynamalıdır. 

 Klimatolojik, hidrolojik, atmosferik ve iklim değişikliği ile ilgili diğer verilere 

yönelik, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde kullanılabilecek bir veri ağı 

için gerekli eşgüdüm sağlanmalıdır. Gözlem ağının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 

etkin bir biçimde kullanılması için kamu ve özel kuruluşlarda ortak bir duyarlılık 

yaratılması gerekmektedir. 

 Raporları,  iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar ve uluslararası süreçlerde baş  kaynak 

olarak görülen Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin tüm 

süreçlerinde, Türkiye’nin bilim adamı/uzman ve bilimsel yayın düzeyinde aktif 

katılıma gayret edilmelidir. 

3.10.2 Uluslararası Alanda Yapılacaklar 

3.10.2.1 Bali ve Sonrası Gelişmeler Konusunda Öneriler 
Türkiye iklim değişikliği rejiminde hiç bir zaman Kyoto Protokolü sisteminin ruhuna 

karşı olmamış, bu alandaki faaliyetleri desteklemiştir. Ülkemizin Protokol’e taraf 

olmamasının temel nedeni, yukarıda da açıklandığı üzere, Türkiye’nin, “ortak fakat 

farklılaştırılmış sorumluluklar” ilkesiyle bağdaşmayacak bir şekilde Ek-I listesi içinde 

konumlandırılmış olması ve Kyoto Protokolü kapsamında belirlenen yükümlülüklerin Ek-1 

ülkelerine verilmesidir. Ancak, ülkemiz diğer ülkelere de destek olmayı gerektiren bu 

yükümlülükleri yerine getirebilecek finans ve teknoloji kaynaklarına sahip değildir. 

Komisyonumuz, 2012 sonrası sürece ilişkin müzakerelerde ülkemizin, “gelişmekte olan ülke” 

olarak tanımlanmasından sonra Protokol’e taraf olma açısından herhangi bir sakınca 

görmemektedir. 

3.10.2.2 Müzakerelere İlişkin Beklenti ve Öneriler 

 Ülkelerarası Sınıflandırma: Süreçte, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin 

tanımlanmasındaki belirsizlikten kaynaklanan çeşitli sorunlar halen giderilememiştir. 

Önümüzdeki müzakere döneminde ülkeler arasında yapılan gruplandırmanın; kişi başına 

düşen milli gelir, Gayri Safi Milli Hasıla, kişi başına emisyon miktarı, insani kalkınma 

endeksi, kişi başı enerji tüketimi gibi referanslar üzerinden tanımlanmasının, ve Tarafların 
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yükümlülüklerinin bu verilere göre düzenli olarak gözden geçirilmesinin daha adil 

sonuçlar ortaya çıkaracağı ve bu çerçevede ülkemizin gelişmekte olan (ve etkiye açık) 

ülke olarak tanımlanmasına önem verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

 2012 Sonrası Konumumuz: Ülkemizin, Bali Yol Haritasında tanımlanan “gelişmiş” ve 

gelişmekte” olan ülkeler tanımları içerisinde, “gelişmekte olan ülke” konumunun 

Sözleşme ve Protokol taraflarınca tanınması sağlanmalıdır. Bu çerçevede yapılması 

gereken Nisan ayında yapılacak ilk toplantıdan itibaren sürecin Türkiye lehine iyi 

yürütülmesi ve yönetilmesidir.  

 Müzakere Grubu: Ülkemiz, kendisiyle benzer koşullara sahip ülkelerle birlikte bir 

müzakere grubu oluşturmalı ve kendisini hem grup içinde hem de grupla birlikte süreç 

içinde net ifade edebilmelidir. Bu çerçevede, ortak çıkarlara sahip olduğumuz gruplarla 

birliktelik arayışlarına başlanmalı ya da ortak çıkarlara sahip olduğumuz ülkelerle yeni 

bir grup oluşturulmalıdır. Müzakerelerde görüldüğü üzere farklı müzakere gruplarına 

dâhil ülkeler, bazı gündem maddelerine yönelik olarak ortak bir görüş benimseyebilmekte 

ve bu şekilde müzakere güçlerini arttırabilmektedir. Örneğin Bangladeş, Brezilya vb. 10 

tropik ülke, Bali Toplantılarında ormansızlaşmadan kaynaklanan emisyonların azaltılması 

politikalarının (REDD) desteklenmesi için bu tür bir komisyon kurmuşlardır. 

 Tarihsel Sorumluluklar: BMİDÇS taraf ülkeleri arasında, 2012 sonrası sisteminde, 

gelişmiş ülkelerin, geçmişteki sanayileşme süreçleri dolayısıyla gerçekleştirdikleri 

salımları nedeniyle sahip oldukları “tarihsel sorumluluk”ların ve önümüzdeki 10 yıllarda 

toplam emisyonda büyük paya sahip olacak ülkelerin, diğer ülkelere nazaran daha fazla 

azaltım yükümlülüğü altına girmelerine ilişkin görüşler desteklenmelidir. 

 Sektörel Azaltım Hedefleri: Azaltım konusunda Japonya öncülüğünde tartışmaya 

başlanan, bir görüş demir-çelik, çimento, konut gibi alt sektörlerde ülkelerin azaltım 

potansiyellerinin belirlenerek ülkeler için kümülatif bir azaltım hedefi belirlenmesini 

öngörmektedir. Ülkemiz, enerji yoğun, elektrik ve tarım sektörlerini de içeren söz konusu 

8 alt sektör için teklif edilen bu öneri çerçevesinde sektörel sera gazı emisyon miktarlarını 

en hassas yöntemlerle belirlemeli ve azaltım yönünde tutumunu belirlemeli, çalışmalarını 

yoğunlaştırmalıdır.     

 Finansman: Doğu Akdeniz Havzası’nda bulunan Ülkemizin, iklim değişikliğinin olası 

olumsuz etkilerine açıklığı nedeniyle önemli derecede adaptasyon ihtiyacı bulunmaktadır. 

Türkiye, söz konusu çalışmalarının maliyetlerinin karşılanabilmesi açısından uluslararası 
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finansman desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede mevcut kaynaklar, bu 

kaynaklardan yararlanma koşulları ve diğer şartlara ilişkin detaylı bir çalışmaya derhal 

başlanmalıdır. 

 Fonlar: Ülkemizin Adaptasyon ve Teknoloji transferi fonlarından ve süreç içinde 

oluşturulacabilecek diğer fonlardan faydalanabilmesini sağlayacak yasal, teknik ve 

ekonomik altyapı oluşturulmalıdır. 

 Esneklik Mekanizmaları: Ülkemizin Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) projelerine 

ev sahipliği yapabilmesinin sağlanması ve teknoloji transferi, adaptasyon, kapasite 

geliştirme konularında en az tarihsel sorumluluğa sahip az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin azaltım ve uyum çalışmalarına destek sağlayabilecek diğer mekanizmaların etkin 

işleyişinin sağlanmasına yönelik yenilikçi yolların aranması gerekmektedir. Ülkemizde bu 

çerçevede gerekli altyapıya yönelik kapasite geliştirme ve mevzuat çalışmaları 

başlatılmalıdır. Diğer taraftan, 2012 sonrası iklim değişikliği rejimine yönelik 

müzakerelerde ülkemiz “gelişmekte olan ülke” olarak tanımlanması halinde TKM 

projeleri gibi esneklik mekanizmalarına ev sahipliği yapabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar: 2012 sonrasında Ülkemizin alacağı 

emisyon sınırlaması yükümlülüğü, ülkemizin referans senaryoda yapacağı toplam 

emisyondan, gücü ölçüsünde bir azaltım yapması şeklinde oluşturulmalıdır.  

 AB Süreci: Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerini yürüten ülkemizin, çevre faslına 

ilişkin müzakerelerin açılabilmesi için Konsey’in taraf olduğu tüm uluslararası 

sözleşmelere taraf olma zorunluluğu Komisyonumuzca “çevre müzakereleri açılış kriteri” 

olarak değil, yalnızca konuya ilişkin takvim sunulması zorunluluğu olarak 

değerlendirilmektedir. Birliğe yeni katılmış ülkelerin adaylık sürecindeki deneyimleri de 

bu durumu teyid etmektedir. Ancak, Ülkemiz tarafından uluslararası anlaşmalara taraf 

olmaya yönelik bir takvim belirlenmiş olup Avrupa Komisyonuna yapılan sunumlarda bu 

durum açıklanmıştır. Bu bağlamda Avrupa Komisyonuna resmi olarak sunulan programa 

bağlı kalınması önem arz etmektedir. 

 BM Güvenlik Konseyi Adaylığı: Ülkemizin 2009-2010 dönemindeki BM Güvenlik 

Konseyi geçici üyelik adaylığı ile Kyoto Protokolü’ne taraf olma konuları uluslararası 

alanda birbirleriyle ilişkilendirilebilmekle beraber ülkemiz açısından farklı uluslararası 
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süreçler olarak değerlendirilmelidir. Keza, Ülkemizin Kyoto Protokolü’ne yaklaşımı hiç 

bir zaman olumsuz olmamıştır. 

3.10.3 Ulusal Alanda Yapılacaklar 

3.10.3.1 Müzakere Kapasitemize İlişkin Beklenti ve Öneriler 

Malum olduğu üzere, ülkemiz için son derece kritik ve bu denli önemli bir sürecin 

öncesinde, en hayati konulardan birisi, müzakere heyetimizin mahiyeti olup aşağıdaki öneriler 

Ülkemizin KP’ye taraf olup olmamasına endekslenmemeli ve bir an önce hayata 

geçirilmelidir. Bu kapsamda, 

 Müzakere heyeti: Ülkemizin, asil ve yedek üyelerden oluşan resmi bir müzakere 

heyeti kurması gerekmektedir. Uluslararası müzakere heyetimiz, politika analizi 

kapasitesine sahip olan, diplomasi, ekonomi, süreç, bilimsel altyapı ve yabancı dil 

hakimiyeti konularında,  müzakereleri etkili bir şekilde takip edebilecek ve yürütecek 

durumdaki üyelerden oluşturulmalıdır. Söz konusu heyetin devamlılığının sağlanması 

gerekmektedir. 

 AWGLCA Müzakereleri: 2012 sonrası sisteminin kurulmasına yönelik olarak 

Sözleşme kapsamında yürütülecek müzakereler için bir başmüzakereci ve 3 yardımcı 

müzakereci olmak üzere toplam 4 kişi görevlendirilmeli, süreci teknik ve hukuki 

açıdan izlemek ve destek olmak amacıyla ülke içinde de bir ekip oluşturulmalıdır. 

 AWG Müzakereleri: Kyoto Protokolü ikinci taahhüt dönemine ilişkin, Protokol’e 

taraf EK-I ülkelerinin ilave azaltım yükümlülüklerinin belirlenmesi sürecini takip 

etmek üzere 2 müzakereci belirlenmel ve teknik çalışmalarda müzakerecilere destek 

olmak üzere ülke içerisinde de bir ekip kurulmalıdır. 

 Sürecin Takibi: Komisyonumuz, yalnızca BMİDÇS çerçevesinde yürütülen süreç ve 

çalışmaların değil, sürece önemli katkı sağlayan BM, OECD, UEA, AB, G8 gibi 

uluslararası örgüt ve yapılanmalar bünyesindeki iklim değişikliği ile ilgili tüm çalışma 

ve süreçlerin takibinin büyük önem arz ettiğini düşünmektedir. Zira, pek çok ülkenin 

konumu BMİDÇS müzakereleri öncesinde, söz konusu toplantı ve çalışmalar 

çerçevesinde belirlenmektedir. 

 Sürecin Yönetimi: Çevre ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde Ülkemiz 

pozisyonunun ve bu süreçte gelişmekte olan ülke tanımlaması konusunda nasıl bir yol 

izleneceği belirlenmelidir. Baş Müzakerecinin koordinasyonunda, Türkiye kendi 
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gündemini oluşturmalı, gerekli ön çalışma ve lobi faaliyetlerini yürütmeli ve  

müzakerelere hazırlıklı gitmelidir.  

Ayrıca Sekretarya’ya Ülkemiz tarafından yapılacak bildirimler ile diğer Sözleşme 

taraflarınca yapılacak bildirimlerin desteklenmesi gibi konuların, 2012 sonrasına yönelik 

Ülkemiz görüşünün oluşturulması çalışmalarını yürüten Politika ve Strateji Çalışma Grubu 

bünyesinde görüşülmesi ve ortak karar alınmak suretiyle yürütülmesi yerinde olacaktır. 

3.10.3.2 Ulusal Yapılanmaya Yönelik Beklenti ve Öneriler 

Komisyonumuz, İklim değişikliği müzakereleri konusunun ulusal yapılanmamız 

içinde oluşturulacak, müstakil iklim değişikliği konusuna odaklanmış, uzman yetkili 

kuruluşlarca ve Kurumlar içinde oluşturulacak özel birimlerce yürütülmesinin yararlı olacağı 

düşünmektedir. 

 İklim Değişikliği Birimi: Kısa süre içinde, Çevre ve Orman Bakanlığında yer alan 

ilgili birim güçlendirilmeli ve ülkemizin uluslararası müzakerelerde duruşunu 

beilrleyecek bir üst politika belirlenmelidir. 

 İklim Değişikliği Merkezi: Politika oluşturmada ve bilimsel alanda yapılacak 

çalışmaları koordine edebilecek ve İDKK’ya düzenli bilgi verecek, çalışanların belirli 

kriterlerle seçildiği, Başbakanlığa veya Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı bir İklim 

Değişikliği Merkezi ivedilikle kurulmalıdır.   

Komisyonumuzca, iklim değişikliği ile ilgili yapılan çalışmalarda kapasitesinin 

geliştirilmesi ve koordinasyonun iyileştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Söz konusu 

yapılanmanın iki ana görevi bulunmaktadır: 

i) Ulusal ve uluslararası politika oluşturma konusunda karar vericilere alternatifler 

sunmak; 

ii) Ulusal ve uluslararası düzeydeki, iklim değişikliğine yönelik araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerini de içeren bilimsel çalışmaların koordinasyonunu 

sağlamak.   

 Esneklik Mekanizmaları: Ülkemiz, özellikle emisyon ticareti ve temiz kalkınma 

düzeneğine yönelik olarak  gerekli yapılanmaya gitmelidir. 
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 Özel Birim Oluşturulması: Ülkemizde, İDKK üyesi tüm Kurumlarda, 

müzakerecilerin de yer aldığı, iklim değişikliği ile ilgili özel bir birim oluşturulmalıdır. 

 Teknik Çalışmaların Yönetimi: Ulusal ve uluslararası sürecin en iyi şekilde 

yönetimi için öncelikle ilgili kurumlarda gerekli kapasitenin oluşturulması, 

geliştirilmesi ve sürecin değerlendirilmesinde temel oluşturacak teknik bilgilerin ve 

verilerin toplanması; bunların amaca yönelik işlenmesi ve müzakere ve planlama 

stratejilerinin belirlenmesi gereklidir. 

3.10.4 Sektörel Politika Önerileri 

3.10.4.1 Enerji 
Dünya enerji sektörü yeni bir düzene doğru gitmektedir. Bunun en önemli sebebi, 

gelecek 25 yıllık enerji talebinin %50’sinin Çin ve Hindistan’da gerçekleşecek olmasıdır (UEA, 

2007). Bu durumda Çin ve Hindistan düşünülmeden uzun vadeli bir sektör planlaması yapmak 

mümkün görünmemektedir. Çin zengin yerel kömür kaynaklarına sahip olmasına rağmen, 2006 

yılından itibaren kömür ithalatçısı ülke konumuna gelmiştir. 1990-2006 yılları arasında 

doğalgaz ve petrolde fiyat artışı %300’leri geçmiş, kömürde ise daha çok Çin’deki talep 

artışından kaynaklanan, %100 civarında artış gerçekleşmiştir (BP, 2007). Aynı durum, tüm 

enerji kaynakları için geçerlidir. Yeni düzenin oluşmasında diğer neden ise, rezervlerin 

bulunduğu ülke firmalarının dünya enerji piyasalarında tekel olma yolunda ilerlemeleridir, bu 

durum rekabeti azaltacak, sonuç olarak ise fiyatlar artacaktır. Uzun vadede, enerji hammadde 

fiyatlarında düşüş beklentisini oluşturabilecek herhangi bir gerekçe bulunmamaktadır. Diğer 

yandan, örneğin, doğalgaz kaynaklarının %50’den fazlasını elinde bulunduran Rusya ve İran’ın, 

enerji ve uluslararası politikalarını beraber yürüttükleri, bu durumun ise, ithalatçı ülkeleri arz 

güvenliği sıkıntısına sokmaktadır. 

Aynı şekilde, uluslararası iklim değişikliği politikalarını da sadece ABD değil, Çin ve 

Hindistan parametrelerini düşünmeden oluşturmak mümkün değildir. UEA’ya göre 2008-2015 

yılları arasında bu iki ülkede toplam 800,000 MW’lik elektrik yatırımı beklenmektedir ve bu 

yatırımların %90’ı kömürle işleyen santrallere olacaktır. Söz konusu santrallerin ortalama 60 yıl 

devrede kalacağı varsayılırsa ve diğer ülkeler referans senaryoya göre yatırım ve tüketimlerine 

devam ederlerse, IPCC’nin 2050 yılından önce toplam emisyonların %50 azaltılması hedefinin 

gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Yine, UEA’nın tahminlerine göre Çin 2007 yılında en 

yüksek emisyon yapan ABD’yi geçmiş olup, 2015 yılında en yüksek emisyonlu ilk beş ülke, 

Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve Japonya olacaktır. Bu durumda, yakıt kaynaklı dünya 
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emisyonları 2007 yılındaki 27 GT değerinden 2030 yılında 42 GT değerine ulaşacaktır, bu da 

hava sıcaklığında ortalama 6 derecelik bir artışa neden olacaktır. Bu durumun yaratacağı küresel 

sorunlar ise insanlığın başedemeyeceği boyutta olacaktır. 

UEA 2007 Dünya Enerji Görünüm raporu, G8 ülkeleri liderlerinin talebi üzerine 

oluşturduğu alternatif senaryo ile enerji ve elektrik sektöründe alınması gereken önlemleri 

içermektedir. Bu senaryo temel olarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplam emisyonların pik 

yapması gerektiğini, bunun sonrasında ise azaltıma geçilmesi gerektiği, enerji verimliliği 

alanında dünya çapında yıllık ortalama %2.7’lik iyileştirme yapılması gerektiği ve 2013’den 

sonra yapılacak tüm santrallerin, eşit paylarla, fosil yakıtlı ise karbon depolama metodu ile 

yapılması, yenilenebilir kaynaklardan oluşması veya nükleerden oluşması gerekecektir. Bu da 

dünyada yıllık yaklaşık olarak, 50GW’lik rüzgâr santrali, kömür yakıtlı 40 santral ve nükleer 

yakıtlı 30 santral manasına gelmektedir (UEA, 2007). Tüm bu önlemler, raporlarda uygun 

görünmesine rağmen, uygulamada, tüm dünya ülkeleri için çok zor görünmektedir. Örneğin, 

OECD ülkelerinde verimliliği düşük olan kömür santrallerinin kullanım ömrü dolmadan 

devreden çıkarılmasının maliyeti 1 trilyon $ olarak hesaplanmıştır. 

Bunun yanında, UEA’ya göre devletlerin enerji alanında yaptıkları AR-GE harcamaları 

son 20 yılda %50 azalmıştır. Dünyada emisyonların azaltılmasında, yenilenebilir kaynakların 

ekonomik hale gelmesinde ve akıllı elektrik sistemlerinin üretilmesinde ihtiyaç duyulan 

çalışmalara yeterli harcama yapılmaması, uluslararası hedeflere ulaşılmasında imkansızlıklar 

doğuracaktır. 

Tüm bunların yanı sıra, UEA 2008 Dünya Enerji Görünüm Raporu iklim değişikliği ve 

emisyonların azaltılması konularını içerecek ve 2012 sonrası dönem için çözüm içeren bir 

politika önerisi ile BMİDÇS Taraflar Konferansını bilgilendirecektir. Bu kapsamda, söz konusu 

raporun hazırlanması sürecinin etkin bir şekilde takip edilmesi ve raporun oluşturulmasına 

Türkiye olarak katkı sağlanması önem arz etmektedir. 

WIREC (Washington International Renewable Energy Conference) konferansında 

konuşan UEA Başkanı Tanaka uluslararası piyasalarda karbondioksitin ton fiyatının 2050’den 

önce 200$ seviyelerine kadar yükselebileceğini belirterek, böyle bir ortamda sıfır emisyon 

teknolojilerinin, eğitim ve bilinçlendirmenin, karbon depolamanın önemine değinmiş ve 

yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin payının %50’leri geçmesi gerektiğini ifade 

etmiştir. 
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Yukarıda bahsedilen tüm parametreler, ülkemiz için de geçerli olup, Komisyonumuzca 

aşağıda yer alan politika önerileri getirilmektedir. 

 Enerjide arz güvenliği, dışa bağımlılık ve iklim değişikliği birbiriyle doğrudan ilişkili 

alanlardır. Arz güvenliğinin artırılması ile dışa bağımlılığın azaltılması birlikte 

düşünülmelidir. Bu nedenle arz güvenliğinin artırılmasında elektrik üretimimiz içinde 

mevcut durumda oldukça yüksek bir paya ulaşmış olan doğalgaz santralleri artık 

öncelikli tercih olmamalıdır.  

 Bu nedenle enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik politikalar yerli kömür 

kaynakların temiz teknolojiler ile kullanılması ve yenilenebilir enerji merkezinde 

şekillendirilmelidir. Ancak bu iki yöntemin de mevcut politikalara kıyasla daha 

maliyetli olması bu politikaların uygulanmasını zorlaştıracaktır, bu nedenle bu 

alanlarda ek tedbirler alınması gerekmektedir. 

 Ülkemiz, 2020 yılından önce elektrikte kurulu güç kapasitesini 2’ye katlayacaktır. Bu 

kapsamda yeni santrallerde mevcut en temiz teknoloji ve tekniklerin kullanılması 

konusunda yasal önlem alınmalıdır. 

 Enerji arzında sağlıklı bir çeşitlendirme yaratacak nitelikte olan nükleer enerji, bir 

“sıfır” emisyon teknolojisi seçeneği olarak değerlendirilmelidir. Ancak nükleer 

enerjinin arz portföyüne dahil edilmesi sadece elektrik üretimi amaçlı olarak değil, 

uzun vadede ülkemizin nükleer santral kurma ve teknoloji geliştirme konusunda kendi 

kendine yeter hale gelebileceği bir “teknoloji transferi” planı çerçevesinde 

gerçekleştirilmelidir. Bu konuda kamuoyunun doğru şekilde bilinçlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Mevcut santrallerin verimliliklerinin artırılması amacıyla bakım-onarım, 

modernizasyon, iyileştirme, rehabilitasyon, yakıt kalitesinde iyileştirme, mümkün olan 

santrallerde yakıt dönüşümü yapılarak daha temiz yakıtların kullanımı, işletme 

verimliliklerinin artırılması gibi alanlara yönelik yatırımlar hızlandırılmalıdır. 

 Kamu eliyle işletilen santrallerdeki rehabilitasyon yatırımlarında karşılaşılan fiyat 

farkı (artışı), aşırı yüksek ihale teklifleri, ceza maddeleri gibi mevzuattan kaynaklanan 

problemler çözümlendirilmeli ve yatırım ihale mevzuatı daha esnek bir yapıya 

kavuşturulmalıdır.  
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 Ülkemizde, enerji yoğun sanayinin ülke içi ihtiyacı karşılayacak seviyede tutulması, 

genel olarak ülke sanayinin ise, enerji az yoğun ve katma değer yüksek yapıya 

dönüşümünün makro seviyede planlanması gerekmektedir. 

 Ülkemize yenilenebilir enerji teknolojilerinin transferi, geliştirilmesi ve bu çerçevede 

yerel elektromekanik sanayinin kurulması/güçlendirilmesi istihdam ve büyüme 

politikaları çerçevesinde öncelikli olarak ele alınmalıdır.  

 Bu bağlamda, ülkemizin enerji ve iklim değişikliği alanındaki AR-GE ve pilot 

uygulamaya yönelik bütçesi önemli miktarda artırılmalıdır. 

 Şüphesiz, akademisyenlerimizin yapacağı uluslararası yayınların önemi, hem 

ülkemizin anlaşılabilirliği, hem de dünya ile paralel çalışmalar yürütülebilmesi 

açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda, sistematik bir şekilde, uluslarası yayın ve 

araştırmaların sayısı artırılmalıdır. Bu konuda koordinasyon, TUBİTAK ve İDKK’da 

olmalıdır. 

 Devlet-üniversite-sanayi-araştırma kuruluşlarının AB’de yürütülen özellikle 7. 

Çerçeve Programı kapsamındaki çalışmalara katılmaları mutlak suretle sağlanmalıdır. 

 Ülkemizin yenilenebilir elektrik potansiyelini göz önünde bulundurularak, elektrik 

iletim ve dağıtım sistem altyapısında gerekli ekleme, yenileme ve teknolojik 

geliştirmeler sağlanmalı, bunun için ayrılan bütçe artırılmalıdır. Bu kapsamda AB’de 

yürütülmekte olan ve Avrupa Teknoloji Platformu tarafından desteklenen “Akıllı 

Elektrik Şebekesi (Smart Grid)” çalışma ve projelerine katılım sağlanmalıdır. 

 Atık depo sahalarının ve özellikle bazı sanayi dallarında oluşan atık enerji 

kaynaklarının enerji üretimi amaçlı kullanımı teşvik edilmeli, belediyelerin bu 

konunda bilinçlendirilmesi ve kaynak ayrılması sağlanmalıdır. 

 Biyoyakıt politikaları, ilgili sektörlerin katılımıyla ve entegre bir yaklaşımla ülke için 

en faydalı şekilde oluşturulmalıdır. Yerli biyoyakıtlara uygulanan % 2 harmanlamada 

ÖTV muafiyeti faydalı bir teşvik olmakla beraber bu oran artırılmalıdır. Böylece şeker 

pancarı kotası sonrasında atıl duruma düşen tarım alanlarının da yeniden katma değer 

yaratmasına imkan sağlayacak ve petrol ürünü ithalatımızı düşürecektir. Ayrıca 

biyodizel üretiminde kullanılan yağlı tohumların ülkemizde yeteri ölçüde üretilmesini 

öngören bir program hazırlanmalı ve derhal uygulamaya konulmalıdır. 
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 Ülkemizdeki güneş potansiyeli dikkate alınarak, bu konudaki Ar-Ge faaliyetleri 

özellikle teşvik edilmeli ve yatırımlar özendirilmelidir. 

 Şu an için ekonomik olmamasına rağmen gelecekte devreye girmek üzere açık deniz 

rüzgar potansiyelimizin gerçekleştirilmesine yönelik altyapı hazırlıkları yapılmalı, 

AB’de yürütülen çalışmalara katılınmalı ve özel sektörün bu konudaki girişimleri 

desteklenmelidir. 

 Jeotermal kaynakların ısı üretimi ve bölgesel ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımna 

yönelik teşvik sistemi kurulmalıdır. 

 Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin elektrik üretiminde ve bölgesel ısınma 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılması teşvik edilmelidir 

 Termik santrallerin atık ısıları bölgesel ısı ihtiyaçlarının gerek ısıtma gerek soğutma 

alanlarında karşılanmasında kullanılmalı, devlet tarafından yapılacak örnek 

uygulamanın özel sektör veya belediyelerce devam ettirilmesi sağlanmalıdır. 

 Karbon yakalama ve depolama, hidrojen enerjisi gibi “0” emisyon teknolojilerinin 

gelecekte önemli arz teknolojileri olabileceği dikkate alınarak, bu teknolojilere 

geçilmesi yönünde hazırlıklar AB ve dünya ile paralel yapılmalıdır. 

 Elektrik şebekesine bağlantı maliyetlerinin yüksek olduğu yerlerde elektrik talebinin 

karşılanması açısından normalde ekonomik olmayan güneş ve bunun gibi 

teknolojilerin uygulanması desteklenmelidir. 

 Dağıtım özelleştirmelerinin hızlandırılmasıyla dağıtım bölgelerindeki yüksek kayıp-

kaçak oranlarının düşürülmeli, işletme verimleri artırılmalı ve elektrik talebi gerçek 

değerine yakınsanmalıdır.  

 Üretim özelleştirmelerinin hızlandırılmasıyla da santrallerin işletme verimleri, 

kapasite kullanım oranları, ve emre amadelikleri yükseltilmeli, rehabilitasyon projeleri 

hızla tamamlanmalı, mevcut santrallerin arz güvenliğine katkıları artırılmaları, elektrik 

piyasasındaki dönüşümün tamamlanmasıyla stabil bir yapının kurulması 

sağlanmalıdır.  

 Enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik politikalar, talep tarafında verimlilik, 

tasarruf ve diğer talep yönetimi uygulamaları çerçevesinde oluşturulmalıdır. 

 Binalarda ısı yalıtımı ve ekodizayn konularındaki çalışmalar desteklenmeli, finansman 

konusunda devlet teşvikler vermeli, mevzuat ve uygulaması konusundaki açıklar 
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kapatılmalıdır. Binalarda ısı tüketimi ve yalıtımına yönelik mevcut uygulamalar 

geliştirilmeli, daha sıkı bir denetim uygulanmalıdır. Yeni yapılacak binaların ise kesin 

olarak enerji verimli binalar olması zorunludur. Bu çerçevede gerek mevcut binaların 

gerekse yeni yapıların enerji verimliliklerinin yapı projeleri kapsamında verilen enerji 

kimlik belgesi aracılığıyla sıkı bir şekilde denetlenmeli, bu denetleme yerel yönetimler 

eliyle yapılmalı ve denetimler düzenli aralıklarla (ör: 5 yılda bir) tekrarlanmalıdır. 

 Enerji verimliliği hem enerji arz güvenliğini artıran, hem de sera gazı salımını azaltan, 

sosyoekonomik faydaları, maliyetlerinin çok üzerinde olan en ucuz azaltım 

yöntemidir. Başta sanayi, ulaştırma, konut ve ticari binalar olmak üzere, tüm 

sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması, tasarruf potansiyelinin gerçekleştirilmesi 

ve enerji yoğunluğu değerinin düşürülmesi sağlanmalı, bu konudaki veriler konusunda 

kamuoyu belirli aralıklarla bilgilendirilmelidir. 

 Enerji sektörünün küresel ısınma konusunun merkezinde olması nedeniyle Türkiye 

enerji alanında yapılan önemli uluslararası çalışma, toplantı ve rapor hazırlanması gibi 

faaliyetlere aktif katılım sağlamalı, uluslararası kuruluşlara uzman yerleştirme 

konularında mevzuat ve yönetim olarak kolaylıklar getirilmelidir. Bu tür aktiviteler, 

hem ülkemizin çıkarlarını koruyacak, hem de uluslararası politikada daha fazla söz 

sahibi olmamızı sağlayacaktır.  

3.10.4.2 Ulaştırma 
 

 Büyük şehirlerde;  uzun yolda kullanılan dizelli otobüsler belli yaştan sonra şehir içi 

trafiğinde servis aracı olarak kullanılmaktadır. Bu tür araçlar özellikle şehir içi 

trafiğinde hem fazla yakıt tüketmekte hem de ciddi hava kirliğine ve karbon dioksit 

gazı salımına neden olmaktadır. Toplu taşıma araçları için yaş ve  egzoz emisyonu ile 

ilgili standartlar getirilmesi, bu araçlarda CNG, LNG, LPG ve biyokıtların 

kullanmasının teşvik edilmesi emisyon  ve yakıt  tüketimi azaltımında fayda 

sağlayacaktır.   

 Ülkemizde ulaştırma sektöründe iklim değişikliği ile mücadele içerisinde teknolojinin 

önemli bir payı olacaktır. Çevreye duyarlı ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesi ve 

ekonomik anlamda uygulanabilir olması, araçlarda yakıt verimliliğinin artırılmasını 

sağlayacak teknolojik gelişmeler gibi etmenler yakıt tüketimi kaynaklı sera gazı salım 

miktarlarının ne seviyede gerçekleşeceği üzerinde belirleyici olacaktır. 
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 Diğer yandan ulaştırma sektöründe iklim değişikliği ile mücadele anlamında 

alınabilecek bir çok başka tedbir de bulunmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı 

temsilcilerince Komisyona yapılan sunumda ifade edildiği gibi kent içi ulaşımda toplu 

taşımanın payının artırılması, ulaştırma sektöründe biyoyakıtların kullanımının ve 

payının artırılması, araç parkı yaş ortalamasının düşürülmesi, bu tedbirlerden 

bazılarıdır. Politika tedbirleri olarak alınabilecek birtakım önemli tedbirlere 9. 

Kalkınma Planında yer verilmiştir [Ulaştırma8].  

 Ulaştırma sektöründe 2007-2013 yılları arasında izlenecek politikalar arasında yer alan 

ve iklim değişikliğine hizmet edecek uygulamalar ; 

I. Enerji, çevre ve arazi politikaları ile tutarlı, sürdürülebilir kent içi ulaşım 

stratejileri ve planlarının hazırlanması, 

II. Yük taşımacılığında demiryolu  ve denizyolu ulaşımının payının arttırılması, 

III. Hızlı tren yolcu taşımacılığını teşvik edecek altyapının oluşturulması şeklinde 

özetlenebilir. 

 Kentiçi ulaşım planlarının şehir planlamacılığı çerçevesinde sürdürülebilir ve bütünsel 

bir yaklaşımla hazırlanması, toplu taşım modlarının geliştirilmesi, yolculuk 

alışkanlıklarını yönlendirecek politikaların takip edilmesi ve şehir içinde seyahat eden 

araçlarda doluluk oranının artırılması gibi alanlara yönelik tedbirlerin alınması ile 

özellikle büyükşehirlerden salınan ulaşım kaynaklı sera gazı emisyon miktarında 

önemli ölçüde azaltım sağlayabileceği öngörülmektedir [Ulaştırma10] . 

 Demiryollarının gelişmesi, eskimiş altyapının yenilenmesi ve yeni güzergahların 

devreye girerek hızlı tren taşımacılığının başlaması ile yurt içi yolcu ve yük 

taşımacılığında, denizyollarının gelişmesi ile ise yurt dışı yük taşımacılığında                     

gelişme beklenmektedir  [Ulaştırma16].  

 Ulaştırma sektöründe alternatif yakıtların kullanılması, trafikte yer alan araç portföyü 

içerisinde dizel ve biyodizel yakıtlı araçların payının artırılması ve hibrid motor 

teknolojisine sahip araçların trafiğe girmesinin teşvik edilmesi ile ulaşımdan kaynaklı 

sera gazı salımındaki artış trendininin  bir miktar aşağıya çekilebileceği 

öngörülmektedir (Ulaştırma Bakanlığı Meclis Araştırma Komisyonu sunumu ve 

raporu). Ayrıca yerli hammadelerden üretilen biyodizel yakıtların kullanımına yönelik 

mali teşvikler verilmesi, hibrid motorlu araçların kullanımının teşvik edilmesi anılan 

politikaların daha etkin uygulanabilmesine destek olacaktır.  
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 Trafik akımının yönetilmesine yönelik düzenlemeler yapmak ve bu sayede sera gazı 

salımlarının azaltmak da mümkündür (Ulaştırma Bakanlığı Meclis Araştırma 

Komisyonu sunumu ve raporu). Yakıt tüketimi açısından ideal trafik hızlarının 

belirlenmesi, trafik sıkışıklıklarını giderecek şekilde sinyalizasyon sistemlerinin 

düzenlenmesi, maksimum taşıt hızlarının belirlenecek olan pilot karayolları için 

sınırlandırılması ile trafik akımının düzenlenmesi bu çerçevede uygulanabilecek 

tedbirlerden bazılarıdır.   

 Mevcut durumda; iç ve dış ticarete hizmet veren 26 adet kamu limanı ile özel sektör 

liman ve iskelelerinin toplam kapasitesi 200 milyon ton/yıldır. Bu kapasitenin 

önümüzdeki yıllarda yetersiz kalacağı göz önüne alınarak 2015 yılına kadar 200 

milyon ton/yıl’lık kapasite ilavesiyle liman kapasitemizin 400 milyon ton/yıl'a 

çıkarılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, öncelikle mevcut limanlarımızın fiziki 

durumlarının iyileştirilmesi ve tevsiatlarının yapılması ve işletmeye açılan, Çanakkale 

ve Güllük Limanları ile konteyner terminalleri ve yeni liman projelerinin bitirilmesi 

hedeflenmektedir. Karadeniz’de oluşacak yükü Türkiye’ye çekebilecek özellikte 25 

milyon ton/yıl kapasiteli Zonguldak Filyos Limanının, Marmara Bölgesinin güney 

kesiminde mevcut limanların kapasitesinin gelecek yıllarda yetersiz kalacağı 

belirlendiğinden, 1 milyon TEU kapasiteli Derince Konteyner Terminali, 2 milyon 

TEU (20.000.000 ton) kapasiteli Kuzey Ege (Çandarlı) Limanı, 4 milyon TEU 

(40.000.000 ton) kapasiteli Mersin Ana Konteyner Limanının ve İskenderun 

Limanında 300.000 TEU kapasiteli  konteyner terminalinin planlama ve yapım 

çalışmaları devam etmektedir. 

 Hava trafiği emniyetini  ve kapasitesini artırıcı yatırımların gerçekleştirilmesinin yanı 

sıra, alınacak ilave tedbirlerle içinde bulunduğumuz Bölgede lider ve Dünya’da sayılı 

bir havacılık sektörüne sahip olmak hedeflenmektedir. Bu amaçla, uzun dönemli talebi 

karşılamaya yönelik olarak, İstanbul bölgesi başta olmak üzere yeni havalimanı 

yatırımları planlanmıştır. 

 Ulaştırma Bakanlığınca,  belli bir sürede ve belli araç türleri (kamyon, tanker, çekici, 

otobüs ve benzeri) için bütçe kaynakları dikkate alınarak, ilk 5 yıl içinde en düşük 

yaştan başlamak üzere 50.000 aracın trafikten çekilmesini hedeflemektedir. Bu 

kapsamda yapılan ilk incelemelere göre, çekici, kamyon, tanker ve otobüslerden 

yaklaşık % 28,58’inin (253.000 adet) 1985 model ve daha altı model olduğunu 

göstermektedir. Bu çalışma ile büyük oranda emisyon azaltımı sağlanacaktır. 
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 Yürüyerek toplu taşıma araçlarına  ulaşmak ve kısa mesafeler için araba yerine bisiklet 

kullanmak birer alternatif çözümdür [Ulaştırma6]. Şehirlerimizde bisiklet ve yaya 

yürüyüş yollar yapılarak sürdürülebilir ulaşım sistemleri geliştirilmelidir.  

 Akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasıyla, ulaşım talebi  karayolu kapasitelerinin 

arttırılarak ve mevcut karayolu altyapısının daha verimli kullanılmasıyla 

karşılanacaktır. (Otomatik geçiş sistemleri gibi). 

 Elektronik yol ve park ücretlendirilmesi, akıllı kart teknolojilerinin kullanılması, 

iletişim teknolojilerinin sunduğu tüm yeniliklerden faydanılması , ulaşım sistemleri 

modelleri kullanılarak gelecekte oluşacak olan ulaşım talebi doğru tahmin edilmelidir. 

 Aşırı yakıt tüketen ve CO2 salımı yapan 16 yaşın üstündeki araçların bir program 

dahilinde kademeli olarak hurdaya  ayrılması ve eski araçların kullanımını teşvik eden 

MTV “servet vergisi” sisteminden “yol  ve CO2 vergisi” sistemine geçiş ile ilgili 

mevzuat çalışması yapılmalıdır. 

 Piyasaya yeni çıkan ve CO2 salınımı düşük olan araçlarda  ÖTV indirimi sağlanması 

ile ilgili A.B. ülkelerindeki uygulamalar ülkemizdede uygulamaya konmalıdır.  

 Şehiriçi trafiğinde Taşıtların motor performansı ve güç gereksinimi değerlendirilerek 

yakıt tüketimi açısından ideal trafik hızlarının sağlanması, trafik sıkışıklıklarının 

giderilmesi, sinyalizasyon sisteminin düzenlenmesi, maksimum taşıt hızları 

sınırlandırılması sağlanmalıdır.  

 Akıllı kavşak sistemlerinin kurulmasıyla pik saatlerde oluşan seyahat talebinin 

mümkün olan en yüksek hizmet seviyesinde karşılanmalıdır. 

 Nufüsu 800.000 üzerinde olan şehirlerde toplu taşım sistemlerinden birisi olan metro 

yolcu taşımacılığı yaygınlaştırılmalıdır.  

 Ayrıca, bütün otoyollarımızda Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ile Kartlı Geçiş 

Sistemleri (KGS) arttırılmıştır. Böylece; araçların ücret ödemek için bekledikleri süre 

yaklaşık 20 sn iken, KGS gişelerinde araçların bekleme süresi 4sn yeye kadar 

düşmekte ve araçlarından kaynaklanan egzoz emisyonlarında da azalma 

sağlanmaktadır. 

 Kaynakların verimli kullanılmasına yönelik maliyet etkin yatırımların 

gerçekleştirilmesinde, karayolu kapasitelerinin fiziksel genişletilmesi yanında mevcut 

karayolu ulaşım altyasının hizmet seviyesini arttırıcı teknolojik yenilikler ile ulaşım 
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talebini kısıtlayıcı stratejiler, gittikçe önem kazanmaktadır. Gelecek nesillerin 

yaşanabilir bir dünya bulabilmesi “Sürdürülebilir Ulaşım” amaçlı ulaşım planlama ve 

yönetim sistemleri oluşturulmalıdır.  

 Araç Muayene İstasyonlarında emisyonların kayıt altına alınması ve kayıt sisteminin 

kurulması işlemi teşvik edilmelidir. 

3.10.4.3 Sanayi 
 Bilgi ve teknoloji yoğun nitelik taşıyan savunma ve havacılık, makine imalat, kimya, 

elektronik sanayilerinin ve yazılım sektörünün geliştirilmesi, sanayide ileri teknoloji 

kullanımının yaygınlaştırılması; geleneksel sanayilerin gelişmiş ülkelerdeki işletim 

yönetimi ve teknolojileri yakından izleyerek rekabet gücü artırılmalıdır.  

 Sanayide, enerjinin verimli kullanılması yönünde yeni mekanizmalar ve teşvik 

sistemleri geliştirmelidir. 

 Türk sanayisinde daha az enerji yoğun üretime doğru yeniden yapılanmaya 

gidilmelidir. 

 Özel sektörün, yüksek katma değer yaratan, rekabet gücünü geliştiren; istihdamı, 

verimliliği ve ihracatı artıran, ihtiyaç duyulan teknolojilerin üretimi ve/veya transferini 

sağlayan yatırımlara ağırlık vermesini teşvik etmelidir. Türkiye’nin işletme bazındaki 

sanayi envanterinin geliştirilmesi özel sektörün rasyonel kararlar almaya 

yönlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. 

 İmalat sanayinde, bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere Ar-Ge, yeni ürün ve       

teknoloji geliştirme, çevre koruma, küçük ve orta boy işletmelerin gelişmesi, istihdam      

yaratma ve bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik yatırımları       

desteklenmelidir. 

 Türk sanayisinin yüksek salım yoğunluğunun gelecekte bir tehdit haline 

dönüşebileceği ve uluslararası ticarette çeşitli sınırlamalara maruz kalınabileceği 

böylece rekabet gücünün olumsuz etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Teknoloji transferinin, doğrudan yabancı yatırımların, istihdamın artırılması ve yatırım 

işlemlerinde bürokrasinin azaltılması amacıyla Endüstri Bölgeleri sistemi 

geliştirilmelidir. Ayrıca, yeni sanayi merkezlerinin oluşumunda önemli işlevi olan 

OSB’ne ve KSS’ne ilaveten Özel Sanayi Bölgeleri de kurularak işletmelerin bu sanayi 

sitelerinde kümeleşmesinin teşvik edilmesi için yeni politika ve stratejiler 

geliştirilmelidir. 
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 Üniversiteler ile kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik alt yapısının 

bütünleştirilmesi ve geliştirilmesi, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyum 

sağlamaları, yeni ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla çevreyle uyumlu 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri çoğaltılmalıdır.  

 Sanayileşmenin kentsel gelişim üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak amacıyla, 

orta ölçekli şehirlerde gerekli alt yapıya sahip Organize Sanayi Bölgeleri kuruluş 

çalışmalarına devam edilmeli ve bu yerlerde atık su arıtma tesislerinin yanında katı 

atık geri dönüşüm ve bertaraf  tesislerinin de kurulmaları desteklenmelidir.  

 Endüstriyel arıtma tesislerinde bakım, onarım ve işletim maliyetlerini karşılamak 

amacıyla çevre kanunundaki destek niteliğindeki madde uygulamaya konulmalıdır.  

 Aşırı su tüketimine gereksinim duyulan ve aşırı su kirliliğine yol açan ham deri 

işletmeciliği, tekstilde ön terbiye ve boyama işletmeciliği gibi sanayi sektörlerinin en 

iyi teknikleri uygulamaları için çalışmalar başlatılmalıdır.  

 Üretilen her ton çelikte, atmosfere bırakılan CO2 emisyonunu en aza indirgeyecek yeni 

teknolojik çözümlere yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve 

desteklenmesi gerekmektedir. 

 Sera gazı emisyonunda önemli artışlara neden olan demir-çelik ve çimento sanayinde 

ülkenin ihtiyacı kadar olan üretime izin verilmelidir.  

 Çimento üretiminde enerji verimliliği, En İyi Uygulamaların (BAT) izlenerek; daha az 

yakıt sarfiyatı ile klinker, daha az elektrik sarfiyatı ile de klinker ve çimento üretim 

yöntem ve teknolojileri uygulanmalıdır. 

 Çimento sanayinde, CO2 emisyonun azaltılması için alternatif yakıt kullanımının 

yaygınlaştırılması, bu kapsamda atık yakıtların tüm sektör tarafından da kullanılması 

özendirilmelidir.  

 Çimento üretiminde daha fazla alternatif hammadde (cüruf, kül, kalker, tras vs.) daha 

az klinker kullanımı ile beher ton çimento tüketimine bağlı CO2 emisyonlarının  

düşürülmesi mümkün olacaktır. 

 Tüm sanayi sektörlerinde verimlilik artışına yol açan bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

yaygınlaşması ve etkin kullanımı sağlanmalı, kalite belgelendirme ve toplam kalite 

yönetimi faaliyetleri, verimlilik ve rekabet gücünü yükseltme etkileri nedeniyle, 

uluslararası uygulamalar çerçevesinde devlet yardımları ile desteklenmelidir. 

 Bireysel alışkanlıklardan doğan mikro farklılıkların kitlesel uygulaması önemli bir 

emisyon azaltma potansiyeli ortaya çıkaracaktır. Örneğin verimli musluk ve duş 

başlıkları ve ekonomik reservuarlar kullanmak, çamaşır, bulaşık makinelerini tam 



                                             340

dolulukta kullanmak, enerji tasarruflu ampuller kullanmak, televizyonu geceleri 

düğmesinden kapatmak gibi ev hayatında konfordan ödün vermeden kolayca 

değiştirilebilecek bireysel alışkanlıkların 12 milyon nüfuslu bir şehirde yıllık toplam 

4,7 milyon ton CO2 tasarruf sağlanabilmektedir.  

 Ülkemiz, temiz ve verimli teknolojileri içeren yerel endüstrilerin kurulması hem 

rekabet hem dışa bağımlılıktan kurtulma hem de istihdam açısından 

değerlendirildiğinde hayati önem arz etmektedir.  

 İşletmelerin yönetim ve finansman yapılarının iyileştirilmesine, üretimde yeni 

teknolojilerin, bilgi teknolojilerinin, esnek üretim ve tedarik planlaması sistemlerinin 

kullanımının yaygınlaştırılmasına, ulusal ve uluslararası düzeyde firmalar arası 

işbirliğine önem verilmelidir. 

 Sanayi mevzuatının AB mevzuatı ile uyumlaştırılması AB üyelik hedefine uygun 

olarak sürdürülecek ve sermaye, teknoloji ve ticari alanlarında AB ile işbirliği 

çalışmaları  geliştirilmelidir. 

 Otomatik olarak devreye giren klima sistemlerine sahip otomobillerde, yaklaşık %5 ile 

%10 oranında ilave yakıt tüketimine neden olduğundan, klima sürücünün kontrolünde 

çalıştırılmalıdır. 

 Fosil kaynaklar yerine, yenilenebilir yakıt kaynakları ve alternatif yakıtlar içinde 

biyoyakıt olarak (Benzin+Etanol) ve (Biyodizel) kullanılması için çalışmalar 

hızlandırılmalıdır.  

 Benzin ve Dizel motorlu araçlarda, ileri motor teknolojisinin gerektirdiği yakıt 

kalitesinin ülke çapında tüketiciye sunulması 

 Karbon yakalama ve depolama, hidrojen enerjisi gibi “0” emisyon teknolojilerinin 

gelecekte önemli arz teknolojileri olabileceği dikkate alınarak bu teknolojilere 

geçilmesi yönünde hazırlıklar AB ve dünya ile paralel yapılmalıdır. 

 Yoğun sanayi bölgelerinde ve özellikle Ergene havzasında, tarımsal alanlarda 

gelişigüzel kurulmuş sanayi işletmelerinin Organize Sanayi Bölgelerine geçişinin 

sağlanması ve arıtma tesisi bulunmayan işletmelerle, arıtma tesisini tamamlamış 

sanayiciler arasında haksız bir rekabetin söz konusu olacağı, arıtma tesisi olmayan yer 

altı ve yer üstü suların kirliliğine neden olan işletmelerin de bir an önce arıtma 

tesislerini kurmaları yönünde çalışmaları başlatmaları gerekmektedir. 
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3.10.4.4 Su Kaynakları 
2872 sayılı Çevre Kanunun 04.2006 tarih ve 5491 sayılı Kanunla değişik 11 nci 

maddesinde; “Atıksu altyapı sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, bağlantı 

sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin 

yapacağı her türlü yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalarının 

tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden 

yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer idarelerce 

belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca 

tahsil edilen ücretler, atıksu ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.  

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, 

kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya 

yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah 

harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince 

belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca 

tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. 

 Arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğüne tâbi tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri, 

bu yükümlülüğe istinaden kurulması zorunlu olan arıtma ve bertaraf sistemleri, atıksu arıtma 

ve ön arıtma sistemleri ile atıksu altyapı sistemlerinin kurulması, onarımı, ıslahı, işletilmesi ve 

harcamalara katkı paylarının belirlenmesi ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça yönetmeliklerle 

düzenlenir.” hükümleri bulunmaktadır. 

Çevrenin korunması ve atıksu altyapı hizmetlerinin sürdürülebilir ve etkin bir şekilde 

yürütülmesi için düzenli olarak minimum gelir akışını sağlayacak şekilde Çevre Kanunu’nun 

yukarıdaki hükümlerine dayanılarak “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri 

Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı ” hazırlanmış, kurum görüşlerine 

gönderilmiş ve kurum görüşlerine göre düzenlendikten sonra mali içerikli olduğumda 

Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

Yönetmelik Taslağı ile beraber atıksu ve katı atık kılavuz taslakları da hazırlanmıştır.  

Çevre Kanunu’nun geçici 4. maddesi ile atıksu arıtma tesislerini işletmeye alma 

süreleri belirlenmiştir. Belediyelere ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerine atıksu arıtma 

tesislerini kurmaları için zorunluluklar getirilmiştir. Bu yönetmelik atıksu altyapı 

hizmetlerinden atıksu bedeli alamayan yönetimlerin, atıksu altyapı hizmetlerinin 
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sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak atıksu bedelini toplamasını 

sağlayacaktır.  

Türkiye’de çekilen suyun kaynağını; başta yüzey ve yeraltı suyu kaynakları olmak 

üzere; deniz suyu, akarsu, göl, baraj, kaynak suyu ve kuyu suyu oluşturmaktadır. 

Türkiye’de meydana gelen sosyo-ekonomik gelişmeler ile birlikte insanların yaşam 

kalitelerinin yükselmesi, kişi başına düşen su tüketimini her geçen yıl artırmaktadır. Suyun, 

çekildiği noktadan son kullanımına kadar olan süreç içinde; buharlaşma, sızıntılar ve kaçaklar 

sonucunda büyük bir miktarının kaybolmasından dolayı su temini sistemleri ve bu sistemlerin 

verimli bir şekilde işletilmesi son derece önemlidir. 

TÜİK tarafından elde edilen verilere göre; 2004 yılında Türkiye’de, belediyeler, 

imalat sanayi ve enerji üretimi tesisleri tarafından yaklaşık olarak 8,54 milyon m3 su 

çekilmiştir. Çekilen toplam su miktarının % 56’sı belediyeler, % 30’u enerji üretimi tesisleri 

ve % 14’ü ise imalat sanayi tarafından kullanılmıştır. Belediyeler tarafından çekilen su şebeke 

ile dağıtılmakta olup, imalat sanayi ve enerji üretimi tesisleri tarafından çekilen su ise 

işletmelerin kendi imkanları ile temin edilmektedir. Ayrıca, imalat ve enerji üretimi tesisleri 

tarafından çekilen deniz suyu, soğutma suyu olarak kullanılmaktadır.   

2004 yılı, “Belediye İçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 3213 

belediyenin 3159’unda içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği belirlenmiş olup, 

içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediyeler tarafından şebeke sistemi ile 

dağıtılmak üzere 4,96 milyon m3 su temin edilmiştir. Belediyeler tarafından temin edilen bu 

su miktarının, % 40’ı barajdan,  % 28’si kuyu suyundan, % 27’si kaynak suyundan, % 3’ü 

akarsudan ve % 2’si ise göl ve göletten çekilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen su kalitesi verilerine göre; nüfusun %80’ine su 

temin edilmiş il merkezlerinde örneklerin %13’üne kadar olan kısmının standartlara 

uymadığı, ancak; nüfusun %60’ına su temin edilen il merkezlerinde ise örneklerin sadece 

%5’inin standartlara uymadığı görülmüştür. 

İl merkezinde yaşayan nüfusun %90’ı için standartlara uymayan numune oranı; 

mikrobiyolojik  parametreler için (toplam kolibasili) %23, kimyasal parametreler için % 21 ve 

fiziksel parametreler için %10 olarak belirlenmiştir. Bu değerler su kalitesine ilişkin 
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sorunların en başta artan endüstriyel, tarımsal ve kentsel kaynaklı kirlilikten meydana gelen 

mikrobiyolojik ve kimyasal kirlilikten kaynaklandığını göstermektedir.  

İçme suyu kalitesinin korunması ve arttırılması konusunda Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4856 Çevre ve 

Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenmiştir. Bu kanunlara 

dayanılarak çıkartılan ve 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve 

en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir 

kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik 

esasları  belirlemekte olup, bu yönetmelik su konusundaki mevcut mevzuat içerisinde en 

kapsamlı olanıdır. Bu çerçevede içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su 

kaynaklarının havzalarında uyulması gereken esaslar yönetmeliğin 16-20 nci maddelerinde 

belirlenmiş olup, yurt genelinde uygulanan çerçeve niteliğinde hükümler içermektedir. Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 16–20 nci maddelerinde içme ve kullanma suyu temin 

edilen rezervuarlar ve rezervuar havzalarında koruma alanları belirlenmiş olup, rezervuarda 

ve her bir koruma alanında yapılması kesinlikle yasak olan veya belirli kriterler dâhilinde 

yapılabilecek olan faaliyetler belirlenmiştir. Bu çerçevede su kaynaklarının rezervuarında 

korunabilmesi için alınabilecek temel önlemlerin başında gelen kaynağın mutlak koruma 

alanının kamulaştırılması ve havza bazında yapılan projelerden elde edilen çıktıların 

uygulanması için maddi kaynaklar ile teknik ve idari altyapının geliştirilmesi gerekmektedir.   

İçme suyu havzalarında yapılması planlanan iskan, turizm, sanayi, madencilik ve 

tarımsal faaliyetler gibi her türlü faaliyetin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin söz konusu 

maddelerinde yer alan esaslara tamamen riayet edilerek yapılması mevcut su kalitesinin 

korunması ve arttırılmasına önemli katkılarda bulunacaktır.  

 Ayrıca, AB mevzuatı uyum çalışmaları çerçevesinde; içme suyu kaynaklarının etkin 

ve verimli bir şekilde korunması-kullanılması amacıyla 16 Haziran 1975 tarihli ve 

75/440/EEC sayılı Konsey Direktifi ve 9 Ekim 1979 tarih ve 79/869/EEC sayılı Konsey 

Direktifi’nin uyumunun sağlanması için “İçme Suyu Elde Edilen Ve Elde Edilmesi Planlanan 

Yüzeysel Suların Kalitesi Hakkında Yönetmelik” 20.11.2005 tarih ve 25999 sayılı Remi 

Gazete’de yayımlanarak uygulamaya girmiştir.  
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 Bu Yönetmelik ile suyu kullanan idarenin su kaynağının kalitesini izlemesi ve kaliteye 

uygun bir içme suyu arıtma tesisini kurması için süreler belirlenmiştir. Çevre ve Orman 

Bakanlığı söz konusu Yönetmeliğin uygulanmasında koordinasyonu sağlayan kurum olmakla 

birlikte uygulamaya ilişkin asıl görev Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel 

Müdürlüğü, büyükşehir belediye başkanlıkları, belediye başkanlıkları ve il özel idarelerine 

verilmiştir. Mevcut su kalitesinin korunmasında ve iyileştirilmesinde söz konusu idarelerin 

görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi gerekmektedir.   

 Arıtılmış Suyun Yeniden Kullanılması: 
 Su kıtlığı ile mücadele etmenin değişik yöntemleri vardır. Bunlar, su dağıtım 

sistemlerinin yenilenmesi (su kayıplarının azaltılması), evsel ve endüstriyel atıksuların geri 

kazanılması ve deniz suyunun arıtılması, hangi kalitede su gerekli ise o kalitede suyun 

sağlanması (içme suyu, yıkama suyu, sulama suyu, endüstriyel su vb) sayılabilir. 

Türkiye’de; atık su arıtma ihtiyacının, su temininin ve talebinin ve atık suyun yeniden 

kullanılmasının su teminine yararlarının belirlenmesi, geri kazanılmış atık suyun 

pazarlanması, mühendislik açısından ve ekonomik olarak alternatiflerin değerlendirilmesi ve 

maliyet analizi gibi, atık suyun geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik tesislerin 

planlanmasında takip edilecek adımlar, henüz yeterli seviyede bulunmamaktadır.   

Arıtılan atık suların sulama suyu olarak kullanılmasına ilişkin mevzuat; yeni olmasına 

rağmen bu konudaki gelişmeleri yansıtmamaktadır ve ayarlanmış SAR (Sodyum Absorbsiyon 

Oranı), bakiye klor, azot, parazit yumurtası gibi parametreler yönünden eksik kalmaktadır. 

Türkiye’de, sanayi tesislerinden çıkan atık suların tekrar kullanılması daha çok atık 

suların geri kazanılarak tesis içinde geri devrettirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Özellikle 

Marmara Bölgesi’ndeki sanayi tesisleri için su maliyetinin yüksek olmasından dolayı, bu 

bölgede yerleşik sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların geri kazanılması ekonomik 

yönden de cazip olmaktadır.  

Ülkemizde turistik yapılaşmanın ve yatırımların yoğunlaştığı Ege ve Akdeniz 

Bölgeleri’nde zamanla ortaya çıkan arıtma ihtiyaçları sonucu kurulan arıtma tesislerinin çıkış 

suları, daha yeni yeni sulamada değerlendirilmeye başlanmıştır. Söz konusu atık suların bir 

bölümü site yerleşimlerinde bahçelerin ve parkların sulanması için kullanılırken, bir bölümü 

ise stabilizasyon havuzlarında biriktirilerek tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. 
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Türkiye’de ayrıca, şeker ve kağıt fabrikalarından kaynaklanan atık suların sulama 

işleminde kullanılması da yaygın ve uygun olan bir yöntemdir.  

Atıksu geri kazanım yöntemleri, tarımda sulama maksatlı, yeşil alanların sulamasında, 

endüstriyel geri kazanım, yeraltına enjeksiyon, dinlenme maksatlı kullanılan bölgelerde 

(göller vb) geri kazanım, direkt olmayan (yangın suyu, tuvaletlerde vb) geri kazanım ve direkt 

(içme suyu olarak) geri kazanım sayılabilir.  

Atıksuların geri kazanılmasındaki teknoloji gereksinimi, geri kazanılacak suyun 

kullanılma maksatları ile doğru orantılıdır. Eğer, tarımsal veya yeşil alan sulamasında 

kullanılacak ise biyolojik arıtma çıkışının iyi bir şekilde dezenfeksiyonu yeterli olabilir. 

Direkt veya direkt olmayan bir geri kazanım söz konusu olacak ise daha ileri arıtma 

alternatifleri (membran teknolojileri, aktif karbon ve ileri oksidasyon yöntemleri vb) gündeme 

gelebilir. 

3.10.4.5 Tarım 
 GAP sahası başta olmak üzere tarım ve çevre ile ilgili gözlemlerin yapılması bununla 

ilgili veri tabanı oluşturulması, verilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

 Su ve toprak konusunda çıkarılan mevzuatların yeniden değerlendirilmesi, mevzuat 

düzenlemelerinin yapılması 

 Sulamaya açılan ve açılacak sahaların arazi toplulaştırılmasının yapılması 

 Tarım tekno parkları kurularak yöresel sorunlarla ilgili araştırma, geliştirme ve 

sonuçların çiftçilere ulaştırılması sağlanmalıdır. 

 Küresel ısınma ve sonuçları düşünülerek belirlenecek ürünler desteklenmelidir 

 Çiftçi desteklerinden  belirli oranlarda araştırma çalışmaları için pay ayrılmalıdır 

 Kamuda çalışan personelin uzmanlık gerektiren konularda eğitilmeleri sağlanmalıdır. 

 Arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme (sulama, drenaj, tuzlulukla mücadele vb) 

hizmetlerin sorulu bir kuruluşun koordinasyonunda sürdürülmesi sağlanmalıdır.  

 Türkiye’ deki kullanılan suyun %74’nün tarımda kullanılması nedeniyle Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı suyun yönetilmesi konusunda oluşturulması düşünülen su 

yapısından ayrı düşünülmemeli ayrıca sulama birlikleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

ile koordineli çalışmalıdırlar. 

 Çiftçinin bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

 Tarımsal desteklemelerin ürünlerin uygun yetişme alanlarına göre bölgesel olarak 

verilmelidir. 
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 Küresel ısınmadan kaynaklanacak değişikliklere uygun bitki türlerinin geliştirilmesi 

ve adaptasyon çalışmalarının yapılması sağlanmalıdır. 

3.10.4.6 Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık 
Arazi Kullanımına İlişkin Öneriler: 

 Arazi kullanım kararlarına altlık oluşturacak nitelikte doğru ve güncel veri ve toprak 

haritaları hazırlanmalıdır. 

 Kadastro  ve tescil çalışmaları yurt genelinde tamamlanmalıdır.  

 Başta C02 olmak üzere diğer sera gazlarının  envanteri açısından değişik arazi 

kullanım biçimlerinin değerlendirilmesi için arazi kullanım biçimlerini bütünleşik 

sistem yaklaşımı ile ele alan disiplinlerarası projelerin yapılması teşvik edilmelidir.  

 Karasal ekosistemlerdeki değişimlerin iklimle olan ilgisi uzun vadeli programlarla  

analiz edilerek geleceğe yönelik senaryolar geliştirilmelidir. 

 Arazi kullanım biçimleri konusunda belirlenecek politikaların (yani ülke doğal 

kaynaklarının değişik arazi kullanım biçimlerine tahsis edilmesine ilişkin) özellikle 

bitkisel ekosistemlerinin (orman, tarım, mera,sulak alan, iskan alanlarındaki yeşil örtü)  

iklim ile  karşılıklı etkileşim sürecine ilişkin bilimsel verilere  dayanması  ve 

politikanın oluşumunda etkili olacak tüm karar vericilerin bu konuda  

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Arazi kullanımı ve değişikliklerine ilişkin her türlü plan ve programda  iklim 

değişikliğinin uzun vadeli etkilerini dikkate alan değerlendirmeler yapılmasına olanak 

verecek şekilde  içerik değişikliklerinin yapılması sağlanmalıdır. 

 Sosyo-ekonomik politikalar ve ulusal kırsal kalkınma stratejileri göz önünde tutularak 

üst ölçekli çevre düzeni planları  bütünleşik  sürdürülebilir havza yönetimi anlayışında 

yurt genelinde tamamlanmalı ve uygulanmalıdır. Hazırlanacak alt ölçekli planlar ise 

bu planlarla uyumlu olmaldır. 

 Planların gerçekleşmesini engelleyeceği düşünülen konularda sosyal ve ekonomik 

baskıyı azaltmak ve/veya önleyici tedbirlerin ve politikaların (yerel ve kırsal 

kalkınma) üst ölçekli planlarda dikkate alınarak gerekli teşvik mekanizması 

oluşturulmalıdır. 

 Arazi kullanımıyla ilgili yasal ve yönetsel anlamda çelişen ve çakışan mevzuat 

düzenlenerek ilgili kurumların görev sahalarına ilişkin yetki karmaşası giderilmelidir. 
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 Arazi kullanım değişikliğini tetikleyen en önemli faktörlerden  göç ve yerleşim 

politikaları, iklim değişikliğinin Türkiye’ye olası etkileri de dikkate alınarak 

belirlenmelidir. 

 Tüm arazi kullanımlarına ilişkin bilimsel araştırmalar için TUBİTAK ve diğer 

fonlardan  yararlanılmalıdır. 

 İlgili kurumların kapasiteleri güçlendirilerek personel kapasiteleri artırılmalı ve  

geliştirilmelidir. 

Ormancılık Alanındaki Öneriler: 
1- Mevcut orman alanlarının (karbon havuzlarının) genişletilmesine yönelik olarak: 

 Orman içi ve dışı ağaçlandırmalar artırılmalı, 

 Karma sistemler (Agroforestri, silvopastoral, agro-silvopastoral)  geliştirilmeli, 

 Kent ormanları tesisine hız verilmeli, 

 Boş hazine arazilerini ağaçlandırmak suretiyle orman alanlar genişletilmeli, yeni 

kurulan ormanlarda ise hızlı gelişen ve üretim kapasitesi yüksek olan ağaç türleri 

kullanılmalı, 

 Orta, Doğu ve Güney Anadolu’daki mevcut barajların etrafı öncelikle ağaçlandırılmalı 

ve bu bölgelerde ağaç ve orman yetiştirme sevgi ve kültürü geliştirilmeli,  

 Geniş sulama alanlarında  (Konya, Trakya, GAP) tarla sınırları ve sulama kanalları 

kenarları ağaçlandırılmalıdır. 

2- Mevcut orman alanlarının  korunması ve karbon bağlama potansiyellerinin arttırılmasına 
yönelik olarak: 

 Mevcut ormanların başta yangın olmak üzere, kaçak ve usulsüz kesimler ile böcek ve 

mantar zararlarına karşı korunmalı;  

 Ormanların biyolojisine uygun silvikültürel işlemler uygulanmalı,  

 Ormanlar sürdürülebilir ormancılık ilkelerine uygun olarak işletilmeli,  

 Çok yaşlı ormanlar gençleştirilerek biyokütle üretim performansları arttırılmalı,  

 Orman kuruluşlarının olabildiğince değişik yaşlı ve düşey kapalı hale getirilip buna 

uygun amenajman metotları ile işletilerek, orman ekosistemlerinde belirli bir karbon 

miktarı sürekli muhafaza edilmeli,  

 Her türlü sosyal önleme başvurarak, ormanlardaki açma ve işgallerin önüne geçilmeli, 

 Yangına hassas bölgelerde su havuzları ihtiyaca göre belirlenerek artırılmalıdır. 
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3- Biyokütle içinde bağlanan karbonun atmosfere geri dönüşünün geciktirilmesine yönelik 
olarak: 

 Odun üretimi amacıyla işletilen aynı yaşlı ormanlarda idare sürelerinin uzatılarak, 

bağlanan karbonun ekosistem dışına çıkarılması geciktirilmeli, 

 Orman yangınları ile mücadele çalışmalarında etkinlik artırılmalı, 

 Orman yangınları konusunda  halkın bilincinin artırılmalıdır. 

Yukarıda sıralananların yanı sıra: 
 Daha önce sulak alanların kurutulması amacıyla tesis edilen okaliptüs gibi çok su 

tüketen türler yerine söz konusu sahalarda daha az su tüketen türler kullanılmalıdır. 

Ayrıca kuraklığa dayanıklı ağaç türleri belirlenerek yaygınlaştırılmalıdır. 

 Orman ağaçlarının kapalılık durumuna dayalı olan mevcut normal, bozuk orman 

ayırımının yerine ekosistemin durumuna ve orman alanı için belirlenen işleve 

(yönetim amacına) dayalı bir tanımlama sistemi getirilmelidir.  

 Enerji ormancılığı konusunda yeni politikalar belirlenerek mevcut potansiyel 

değerlendirilmelidir. 

 Ormanların sahip olduğu odun dışı orman ürünlerine ait envanter çalışması 

tamamlanmalıdır. Endüstriyel odun üretiminin yanı sıra ormanlardan ODOÜ üretimine 

önem verilmeli;bu alandaki hukuki düzenlemeler yeniden gözden geçirilmelidir. 

 Özel ağaçlandırma konusunda mevcut teşvikler artırılarak kamuoyuna tanıtılarak 

halkın bu sürece katılımı hızlandırılmalıdır. 

 Özel fidanlık kurulmasına yönelik mevcut teşvikler artırılarak ülkenin ihracata dönük 

fidan üretim potansiyeli artırılmalıdır. 

 Kırsal alanda kütük ev yapımını teşvik edilmelidir. 

 İnşaat sektöründe emprenye edilerek çürüme süreci uzatılmış ahşap kullanımını 

özendirilmelidir. 

 Kağıt ve selüloz endüstrisinde olduğu gibi, lif levha ve yonga levha endüstrisinde de 

geri dönüşüme uygun teknolojilere yönelinmelidir. 

 İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı ormancılık sektörünün uyum stratejileri 

geliştirilmelidir. 

Ekili, Çayır ve Mera, Sulak ve Yerleşim Alanlarına İlişkin Öneriler:                                      
 Ekili alanlarda aşırı gübreleme, anız yakma, derin işleme gibi geleneksel tarım 

teknikleri yerine doğru tarım tekniklerinin uygulanması yaygınlaştırılmalıdır. 
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 Toprak işlemeyi minimize eden uygulamalar çiftçilere önerilmelidir. Bu tarz işleme 

için gereken alet ve ekipmanlar geliştirilmeli ve çiftçilere sağlanmalıdır. Anıza ekim 

gibi tarımsal uygulamalar  tarımsal yönetim planları içerisinde yer almalıdır. 

 Tarımsal arazi toplulaştırması tamamlanmalıdır. 

 İnorganik gübre kullanımı minimum düzeyde tutulmalı, çiftlik gübresinin kullanımı 

ise  teşvik edilmelidir. Bu konuda çiftçilere eğitim ve yayım hizmeti verilmelidir. 

 Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde sulamaya önem verilmesi gerekmektedir. 

Sulu toprakların kuru topraklara oranla daha iyi bir organik karbon kaynağı olduğu 

bilimsel bir gerçektir.   

 Mera yönetim uygulamaları başlatılmalı, meraların mülkiyeti organize edilmeli ve 

mera kullanım hakları tanımlanmalıdır.  

 Sulak alanlar korunmalı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. 

 Şehir içi ve etraflarında ağaç dikimleri ve bitkilendirme faaliyetleri hızlandırılmalıdır. 

Bu konuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem verilmelidir. 

 Park ve bahçe düzenlemelerinde çim yerine su ihtiyacı bakımından daha az su tüketen 

yer örtücüler veya alternatif materyaller kullanılmalıdır, 

 Bu alanlar için  küresel iklim değişikliğine karşı uyum stratejileri geliştirilmelidir. 

Bionenerji üretimi amaçlı biokütle üretimini artırmak için yapılması gereken 
çalışmalar: 

 Sertifikalı tohumluk, yüksek verim ve kaliteye sahip çeşitlerin kullanımı 

yaygınlaştırılmalı ve üreticiler yağlı tohumlu bitkileri üretmeye yönlendirilmelidir. 

 Pazarlama kanallarında görülen dar boğazlar giderilmeli ve ihracat imkanları 

artırılmalıdır. 

 Üretim planlaması yapılarak destekleme prim sistemi ile geliştirilmelidir.  

 Ham yağ ithalatında artış önlenerek zorunlu olarak yapılan ithalat en azından katma 

değerin ülkemizde kalması açısından ürün olarak gerçekleştirilmelidir.  

 AR-GE çalışmalarına önem verilerek tekonolojik açıdan desteklenmelidir. 

3.10.4.7 Atık Yönetimi 
Atık yönetimi ve iklim değişikliği bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayan 

konulardır. Bugün ve yakın gelecekte insanlığın sağlıklı bir çevrede yaşabilmesi için 

ürettikleri atıklar en uygun teknolojiler ile geri kazanılmalıdır. Böylece, hem doğal 

kaynaklarımız korunmuş olacak hem de ürünlerin elde edilmesi sürecinde gerekli kaynak, 
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hammadde ve enerji ihtiyacı için atmosfere yapılacak olan sera gazı salınımı miktarı 

azaltılmış olacaktır.  

Bütçelerinin yaklaşık % 40’nı temizlik giderlerine ayıran belediyeler, katı atık 

yönetiminde kendilerine verilen görevleri, toplama ve taşıma konularında yerine getirirlerken, 

değerlendirme ve düzenli depolamada gereken önemi göstermemektedirler. Bu nedenle atığın 

fiyatlandırılmasının dikkatlice yapılması ve bertaraf tesislerinin işletilmesi önemlidir. 

3.10.4.8 Sağlık 
 İklim değişikliğinin sağlık üzerine etkisinin değerlendirilmesi bir politika olarak 

benimsenmeli; bu alanda araştırmalar yapılmalı ve buna karşı önlemler sağlık 

politikalarına yansıtılmalıdır.  

 İklim değişikliği kaynaklı etkilere uyum planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesi ve 

önceden hazırlık yapılması gerekmektedir.  

 Gerekli tedbirlerin alınabilmesi için kurumlar arası koordinasyon sağlanmalı, acil 

durum ve afet planları hazırlanmalıdır.  

 Yaşlılar ve çocuklar gibi risk gruplarının sağlık hizmetinden öncelikle 

yararlanabilmesi için hazırlıklar yapılmalıdır.  

 İklim değişiklikleri ve sağlık konusunda yapılacak araştırmalara kaynak sağlanmasına 

yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.  

 Ülkemizde yeni görülmeye başlayan ve daha önceden baskılanmış olduğu halde 

yeniden sorun olmaya başlayan hastalıklarla ilgili kayıt sistemi etkinleştirilmeli ve 

bunların iklim değişiklikleriyle bağlantısını kurmaya yönelik modeller 

geliştirilmelidir. Sözgelimi sıtmanın endemik olduğu bölgelerin değişip 

değişmeyeceği, yeni risk alanlarının ortaya çıkıp çıkmayacağı, çıkması durumunda 

hangi önlemlerin alınacağı belirlenmelidir.  

 Ülkemizde halen ilaç hammaddesi olarak kullanılan endemik bitkiler belirlenmeli, 

öngörülen iklim değişikliği durumlarında bunların varlığının tehlikeye düşüp 

düşmediği, korunmaları için yapılması gerekenler belirlenmelidir [Sağlık5].  

 Ülkemizin gelecekte iklim değişikliğine bağlı göç dalgalarının etkisinde kalıp 

kalmayacağı, bu göç dalgalarına karşı takınılacak tutum, bunların yaratabileceği sağlık 

sorunları senaryo esaslı olsa da değerlendirilmelidir [Sağlık6].   
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 İklim değişikliğine bağlı gıda ve beslenme sorunları çıkıp çıkmayacağı 

değerlendirilmelidir. Beslenme yetersizliği sorunlarının çözümüne yönelik önlemler 

kararlaştırılmalıdır. Ulusal gıda ve beslenme politikaları belirlenmelidir [Sağlık6].  

 İklim değişikliğine bağlı olarak yeni hastalık taşıyıcı böcek türlerinin üreyip 

üremeyeceği,  bunları avlayan diğer canlıların durumunun ne olacağı araştırılmalıdır.  

 İklim değişikliğinin ülkemiz tatlı su kaynaklarını etkileyip ekilemeyeceği, bunların 

topluma su sağlanmasıyla ilgili kısıtlılıklara yol açıp açmayacağı, bu durumda ne gibi 

önlemlerin alınacağı belirlenmelidir.  

 Yeni hastalık taşıyıcı vektör ve kemirici türleriyle ilgili etkin mücadele yöntemleri 

kararlaştırılmalıdır.  

 Su kısıtlılığının yaratabileceği salgın olasılıkları değerlendirilmelidir.  

 Ülkemiz su kaynakları ile ilgili yetersizlikler söz konusu olabilecekse alternatif çözüm 

önerilerinin neler olabileceği kararlaştırılmalıdır 

 Isınma sorunları olacaksa bina yalıtımı ve etkin havalandırma ile ilgili düzenlemeler 

kararlaştırılmalıdır.  

 Etkin yalıtım kapalı ortam hava kirliliği ile ilgili sorunların çıkmasına neden 

olabilecektir. Kapalı ortam kirliliğine yönelik olarak alınacak önlemler 

kararlaştırılmalıdır.  

 Aşırı güneş etkilenimine bağlı malign melanoma ve cilt kanserine yönelik olarak 

alınacak önlemler belirlenmelidir.  

 Sıcaklıkla ilgili hastalıkları izlemeye yönelik kayıt sistemi kurulmalıdır.  

 Ultraviyole etkilenimiyle ilgili vaka-kontrol ve kohort araştırmaları yapılmalıdır 

[Sağlık6].  

 Konuyla ilgili toplum eğitim politikaları belirlenmelidir.  

 Kıtlık, hava olayları vb. afet planlamaları yapılmalıdır.  

 Afet durumlarında sigorta maliyetinin karşılanmasına yönelik politikalar 

belirlenmelidir.  

3.10.4.9 Turizm 
 İklim değişikliğinin ülkemizde 30 milyondan fazla insanın yaşadığı kıyı bölgeleri 

yaz ve kış turizmi üzerindeki olası olumsuz etkileri dikkate alınmalı; ekonomik ve 
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sosyal zararların etkilerini en düşük seviyede tutabilecek kıyı yönetimi planları 

geliştirilmelidir. 

 İklim değişikliğinin etkileri sonucu turizm amaçlı yolculuklarda ve turist sayısında 

azalma olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle turizm sektöründe yerel ve bölgesel 

turizm planları geliştirilmesi önemlidir. 

 Su kaynaklarının azalması, orman yangınları sayısının artışı, bitki örtüsünün 

kuzeye göçü ile iklim örtüsünün değişmesi gibi faktörlerin turizm planlarına 

yansıtılması gereklidir. 

 Ülkemizde kültür, tarih, inanç, termal, yayla, yat, kongre turizmi ile ekoturizm 

alanlarındaki potansiyel harekete geçirilmelidir. 
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4 SU KAYNAKLARI 

4.1 Dünyada ve Türkiye’de Su Kaynakları 

4.1.1 Dünyada Su Kaynakları 
Dünyanın toplam alanı 510 milyon km2 olup, dünya yüzeyinin 149 milyon km2’si kara 

(% 29,2), 361 milyon km2’si su (% 70,8) ile kaplıdır. Dünyadaki toplam su miktarı yaklaşık 

1.4 milyar km3 tür. Yerkürenin %70’i su ile kaplı olmakla birlikte bu suyun %97.5’i tuzlu ve 

sadece %2,5’i tatlı sudur. Tatlı suyun da %68,9’u buzullarda ve kalıcı kar örtüsünde, %29,9’u 

yer altında, %0,9’u toprakta, bataklıklarda ve kutuplardaki devamlı donmuş haldeki toprakta, 

%0,3’ü ise nehir ve göllerde bulunmakta olup suyun sadece bu bölümü yenilenebilmektedir.  

Yıllık olarak dünyada hidrolojik çevrim içinde yer alan su 577 000 km3dir. Bu suyun 

yeryüzüne düşen miktarı 119 000 km3 olup bunun 74 200 km3’ü buharlaşarak atmosfere geri 

dönmektedir. Kalan 44 800 km3 suyun  da 42 700  km3’ü nehir ve gölleri, 2 100 km3’ü de 

yeraltısuyunu beslemektedir. Bu miktarın yılda 9 000 km3’ü teknik ve ekonomik olarak 

kullanılabilir durumdadır. Bu da kolaylıkla yararlanılabilecek tatlı su miktarının çok az 

olduğunu göstermektedir.  

Tablo Su – 1  Su Kaynaklarının Yeryüzünde Dağılımı 

KITALAR  Nüfus (%)  Su Kaynağı (%)  

Kuzey Amerika  8  15  
Güney Amerika  6  26  
Avrupa  13  8  
Afrika  13  11  
Asya  60  36  
Avustralya ve Adalar  1  5                                                     

Kaynak: DPT, Özel İhtisas Komisyonu. 
Su kaynaklarının yeryüzüne dağılımına baktığımızda; nüfus açısından en yoğun kıtalar 

Asya, Avrupa ve Afrika, su kaynağı olarak Asya, Güney ve Kuzey Amerika ön plâna 

çıkmaktadır. Yüzeysel tatlı suyun % 20’si Asya’daki Baykal Gölü’nde, diğer bir % 20’si ise 

Huron, Michigan ve Superior’daki büyük göllerde depolanmıştır. Dünyada su kıtlığının 

nedenleri; 

a) Yenilenebilir kaynak miktarının kıtlığı,  

b) Suyun kullanım şeklindeki yanlışlar,  



                                             354

c) Yüksek nüfus artışının kişi başına düşen kaynakları azaltması, olarak üç başlık 

altında toplanabilir.  

      Tablo Su - 2 Dünya Ortalamasına Göre Kişi Başına Düşen Kullanılabilir Su Miktarı 
ÜLKE  Kişi Başına Düşen Su Miktarı (m3/yıl)  

Türkiye  1 600*  
Asya Ortalaması  3 000  
Batı Avrupa Ortalaması 5 000  
Afrika Ortalaması  7 000  
Güney Amerika Ortalaması 23 000  
Dünya Ortalaması  7 600  

         *2007 itibariyle                                    Kaynak: DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 
20. yüzyıl boyunca dünya nüfusu, 19. yüzyıl sonuna göre üç kat artarken, su 

kaynaklarının kullanımı altı kat artmıştır. 1940 yılında dünyadaki toplam su tüketimi yılda 

yaklaşık 1 000 km3
 
iken, bu miktar 1960 yılında ikiye katlanmış, 1990 yılında 4 130 km3’e 

ulaşmıştır. Dünya’da kişi başına düşen kullanılabilir su ortalaması yılda 7 600 m3’tür. Nüfus 

yoğunluğunun artması ve su kaynaklarının dünya genelinde dengeli dağılmaması nedeniyle, 

yaklaşık 80 ülkede nüfusun % 40’ında su arzı mevcut talebi karşılayamamaktadır.  

İklim değişikliğinin olası etkileri dikkate alınmazsa dünyadaki yenilenebilir su 

kaynakları miktarı sabittir. Yenilenebilir su potansiyelinden daha fazla suyun tüketilmesi 

durumunda yer altı su rezervleri tüketilmeye başlamakta ve kullanılabilir su kaynakları 

azalmaktadır. Günümüzde Çin, ABD, Hindistan, Suudi Arabistan ve Libya’da bu sorun 

yaşanmaktadır. 

FAO’ya göre, 1995 yılında su kıtlığı ve su stresi yaşayan nüfusun dünya nüfusuna oranı 

sırası ile % 29 ve % 12 iken, 2025 yılında bu oranlar % 34 ve % 15’e yükselecektir. 

Dünyadaki toplam su tüketimi, çeşitli kaynaklara göre değişse de, yaklaşık % 70’i 

sulama, % 22’si sanayi ve % 8’i içme ve kullanma suyu amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

Avrupa’da sektörler itibariyle su kullanımı % 33 sulama, % 51 sanayi, % 16 içme ve 

kullanma amaçlıdır. 

Dünyada kişi başına su tüketimi yılda ortalama 800 m3 civarındadır. Dünya nüfusunun 

yaklaşık % 20’sine karşılık gelen 1,4 milyar insan yeterli içme suyundan yoksun olup, 2,3 

milyar kişi sağlıklı suya hasrettir. Bazı tahminler, 2025 yılından itibaren 3 milyardan fazla 

insanın su kıtlığı ile yüz yüze geleceğini göstermektedir. 2050 yılında su sıkıntısı çeken 

ülkelerin sayısı 54’e, bu şartlarda yaşamak zorunda kalan insanların sayısı 3,76 milyara 
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yükselecektir. Bu durum 2050 de 9,4 milyar olması beklenen dünya nüfusunun % 40’ının su 

sıkıntısı çekeceği anlamına gelecektir. 

           Tablo Su - 3 Sağlıklı Suya Erişen Nüfusun Toplam Nüfusa Oranı  (%)  
DÜNYA GENELİ  82  
Sanayileşmiş Ülkeler  99  
Gelişmekte Olan Ülkeler  66  
Afrika Ülkeleri  38  
Asya ve Pasifik Ülkeleri  63  
Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri  77  
Kuzey Afrika ve Orta Doğu Ülkeleri 77  
Türkiye  93  

                  Kaynak: DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
Su kirliliği dünya çapında önemli bir sorundur. Sulardaki kirliliğin artması sağlıklı suya 

erişimi de zorlaştırmaktadır. Sağlıklı suya erişen nüfusun toplam nüfusa oranının dünya 

ortalaması % 82 olup, Türkiye’de bu oran % 93’tür. Bu oranın en düşük olduğu yer Afrika 

ülkeleridir. Afrika ülkelerinde sağlıklı suya erişen nüfusun oranı %38’dir. Dünyada halen su 

ile ilişkili hastalıklardan ölenlerin sayısı yılda 7 milyon kişidir.  

                   Tablo Su - 4 Kişi Başına Günlük Ortalama Kentsel Su Tüketimi (litre)  
KABUL EDİLEN DÜNYA ORTALAMASI  150  
Sanayileşmiş Ülkeler Ortalaması  266  
Afrika Ülkeleri Ortalaması  67  
Asya Ülkeleri Ortalaması  143  
Latin Amerika Ortalaması  184  
Arap Ülkeleri Ortalaması  158  
Türkiye  111  

             Kaynak: DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
Kişi başına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı; Türkiye’de 111 litre olup, 

dünya ortalaması 150 litredir. En düşük ortalama 67 litre ile Afrika ülkelerinde 

gerçekleşmektedir [Dsi7].  

4.1.2 Türkiye’nin Su Kaynaklarının Değerlendirilmesi 

4.1.2.1 Mevcut Su Potansiyelimiz 
 

Türkiye 25 adet hidrolojik havzaya ayrılmıştır. Havzaların ortalama yıllık akışa geçen 

toplam su potansiyelleri 186 milyar m3 tür.  

Havza verimleri birbirlerinden farklıdır. Fırat-Dicle Havzası ülkemizdeki en büyük 

havzamız olup yağış alanı 184 918 km2’dir. Bu havzamızdaki ortalama yıllık akış miktarı 

52,94  milyar m3 olmakla birlikte, havzanın toplam ülke su potansiyelinin yaklaşık % 18,5’ 
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ine sahip olduğu görülmektedir. Ülkemizde en küçük yağış alanına sahip havzamız 6 374 km2 

ile Burdur Göller Havzası’dır ve bu havzada yıllık ortalama akış 500 milyon m3 olup, toplam 

ülke su potansiyelinin yaklaşık % 0,5’ine sahip olduğu görülmektedir. 

Türkiye Akasu Havzaları 

 
Şekil Su - 1 Türkiye Akarsu Havzaları 

Türkiye akarsuları açısından zengin bir ülkedir. Kaynakları Türkiye topraklarında olan 

birçok akarsu değişik denizlere dökülür. Karadeniz'e Sakarya, Filyos, Kızılırmak, Yeşilırmak, 

Çoruh ırmakları; Akdeniz'e Asi, Seyhan, Ceyhan, Tarsus, Dalaman ırmakları; Ege Denizi'ne 

Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Meriç nehirleri; Marmara Denizi'ne 

Susurluk/Simav Çayı, Biga Çayı, Gönen Çayı dökülür. Ayrıca Fırat ve Dicle nehirleri Basra 

Körfezi'nde, Aras ve Kura nehirleri ise Hazar Denizi'nde son bulur. Bazı büyük 

akarsularımızın uzunlukları aşağıda verilmektedir 

Tablo Su - 5 Bazı Nehirlerimizin Uzunlukları 

Nehir Adı Uzunluk 
(km) 

Kızılırmak       1 355 
Fırat Nehri       1 263* 
Aras Nehri          548** 
Dicle Nehri          523 
Yeşilırmak          519 
Ceyhan Nehri          509 
Susurluk Nehri          321 
Büyük Menderes          307 

      * Suriye sınırına kadar. **Ermenistan sınırına kadar. 
           Kaynak: DSİ, 2007. 

Türkiye’de dağlarda bulunan küçük göllerle birlikte 120’den fazla doğal göl 
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bulunmaktadır. En büyük ve en derin göl olan ve yükseltisi 1 646 m olan Van Gölü’nün alanı     

3 712 km2 dir. İkinci büyük göl, İç Anadolu'daki Tuz Gölü'dür. Derin bir göl olmayan Tuz 

Gölü'nün denizden yüksekliği 925 m alanı ise 1 500 km2 dir. Türkiye'de göllerin toplandığı 

başlıca dört bölge vardır: Göller Yöresi (Eğirdir, Burdur, Beyşehir ve Acıgöl), Güney 

Marmara (Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş Gölleri), Van Gölü ve çevresi, Tuz Gölü ve çevresi. 

Türkiye'deki göllerin bazılarının derinliği 30 m’den fazladır, bazıları ise sadece birkaç metre 

derinliktedir. Van Gölü'nün derinliği 100 m’den daha fazladır. Köyceğiz Gölü gibi denizle 

bağlantısı olan göller az tuzludur. 

Türkiye’de DSİ tarafından 2006 yılı itibariyle 591 adet baraj ve 74 adet gölet inşa 

edilmiştir. Mevcut barajların depolama kapasitesi 66 milyar m3’tür. Bunlardan bazılarının 

yüzey alanı; Atatürk Barajı 817 km2, Keban Barajı 675 km2, Karakaya Barajı 268 km2, 

Hirfanlı Barajı 263 km2, Altınkaya Barajı 118 km2, Kurtboğazı Barajı 6 km2 dir.  

Su potansiyelimizin belirlenmesi konusunda izleme çalışmaları yapan DSİ ve EİE 

tarafından ölçülen parametreler ve ölçüm yöntemleri uyumlu olmakla beraber, ölçüm sıklığı, 

dönemi ve istasyonun bulunduğu yerler farklılık göstermekte ve veriler farklı ortamlarda 

tutulmaktadır. DSİ tarafından gerçekleştirilen meteorolojik parametrelerin ölçümünde 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile aynı yöntemler kullanılmaktadır, ancak istasyonların 

kuruluş amacı ve yerleri farklıdır. 

Ülke genelinde koordinasyon ve denetimini DSİ Genel Müdürlüğü Etüd ve Plan Dairesi 

Başkanlığı Rasatlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan, 2006 yıl sonu itibariyle1260 adet 

akım gözlem, 118 adet göl seviye  gözlem, 150 adet kar ölçüm, 345 adet meteoroloji ve 1150 

adet su kalitesi ölçüm istasyonu çalıştırılmaktadır. EİE tarafından çalıştırılan istasyonlar ise 

308 adet akım gözlem, 52 adet kar gözlem ve 50 adet göl gözlem istasyonudur. 

Türkiye’deki uzun yıllar ortalama yağışı alınarak yapılan hesaplamalara göre yıllık 

ortalama yağış miktarı yaklaşık 643 mm dir. Bu yılda ortalama 501 milyar m³ suya tekabül 

etmektedir. Bu suyun 274 milyar m³’ü toprak ve su yüzeyleri ile bitkilerden olan 

buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69 milyar m³’lük kısmı yeraltısuyunu 

beslemekte, 158 milyar m³’lük kısmı ise akışa geçerek çeşitli büyüklükteki akarsular 

vasıtasıyla denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır. Yeraltısuyunu besleyen 69 

milyar m³’lük suyun 28 milyar m³’ü pınarlar vasıtasıyla yerüstü suyuna tekrar katılmaktadır. 

Ayrıca, komşu ülkelerden ülkemize gelen yılda ortalama 7 milyar m³ su bulunmaktadır. 
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Böylece ülkemizin brüt yerüstüsuyu potansiyeli 193 (158+28+7) milyar m³ olmaktadır. 

Yeraltısuyunu besleyen 41 milyar m³ de dikkate alındığında, ülkemizin toplam yenilenebilir 

su potansiyeli brüt 234 milyar m³ olarak hesaplanmıştır. 

        

         Şekil Su - 2 Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli 
Ancak, doğal göllerdeki su kalitesi ve ekosistem özellikleri nedeniyle 

değerlendirilemeyecek suların, topoğrafya, iklim, arazi şartları ve yatırımın karlılığı gibi 

koşullar nedeniyle değerlendirme imkanı bulunmayan yüzey sularının dikkate alınarak 

hesaplandığı; teknik ve ekonomik şartlar çerçevesinde çeşitli amaçlara yönelik olarak 

tüketilebilecek yerüstü suyu potansiyeli, yurt içindeki akarsulardan 95 milyar m³, komşu 

ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m³ olmak üzere yılda ortalama toplam 98 

milyar m³dür. Türkiye çapında gerçekleştirilen hidrojeolejik etüdler kapsamında belirlenen 

teknik ve ekonomik olarak çekilebilir emniyetli rezerv olarak yaklaşık 14 milyar m³ olarak 

belirlenen yeraltısuyu potansiyeli ile birlikte de ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su 

potansiyeli yılda ortalama toplam 112 milyar m³ olmaktadır.  

Tablo Su - 6 Havzalara Göre Yerüstü Su Potansiyelimiz 
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 *Komşu ülkelerden gelen sular hariç                                   Kaynak: DSİ.   
Yukarıda da verildiği üzere, DMİ tarafından Türkiye’nin 1961-1990 dönemi yıllık 

toplam yağış ortalaması 647,6 mm, 1971-2000 ortalaması 635,0 mm olarak hesaplanmıştır. 

1971-200 periyodu ortalaması, su potansiyeli hesaplamalarında kullanılan uzun yıllık 

ortalama yağışlara göre düşük olmuştur.  

Bu nedenle havzalara göre su potansiyelimizin belirlenmesi ve gelecekteki sektörel su 

ihtiyaçlarının tesbit edilebilmesi için, son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin su kaynakları 

üzerine etkilerini de içeren projeksiyonların yapılması gerekmektedir.  

4.1.2.2 Sektörel Su Tüketimlerinde Mevcut Durum 
Su kaynakları kendini yenileyebilmeleri nedeniyle her ne kadar sonsuz gibi görünseler 

de aslında sınırlı olan doğal kaynaklardandır. İklim değişikliği nedeniyle sınırlı kaynakların 

dünya üzerindeki dağılımında değişimler meydana gelerek ülkelerin su kullanımları olumsuz 

olarak etkilenecektir.  

Su varlığına göre ülkeler aşağıdaki biçimde sınıflandırılmaktadır. Yılda kişi başına 

düşen kullanılabilir su miktarı 1000 m3’ten daha az olan ülkeler  su fakiri, 2000 m3’ten daha 

Havza adı Yağış Alanı 
(km2) 

Ortalama yıllık 
Akış (km3) 

Potansiyel 
iştirak 
oranı 

Ortalama 
yıllık verim 

(l/s/km2) 
(21) Fırat-Dicle Havzası  184 918 52,94 18,5 21,4 
(22) Doğu Karadeniz Havzası  24 077 14,90 8,0 19,5 
(17) Doğu Akdeniz Havzası  22 048 11,07 6,0 15,6 
(09) Antalya Havzası  19 577 11,06 5,9 24,2 
(13) Batı Karadeniz Havzası  29 598 9,93 5,3 10,6 
(08) Batı Akdeniz Havzası  20 953 8,93 4,8 12,4 
(02) Marmara Havzası  24 100 8,33 4,5 11,0 
(18) Seyhan Havzası  20 450 8,01 4,3 12,3 
(20) Ceyhan Havzası  21 982 7,18 3,9 10,7 
(15) Kızılırmak Havzası  78 180 6,48 3,5 2,6 
(12) Sakarya Havzası  58 160 6,40 3,4 3,6 
(23) Çoruh Havzası  19 872 6,30 3,4 10,1 
(14) Yeşilırmak Havzası  36 114 5,80 3,1 5,1 
(03) Susurluk Havzası  22 399 5,43 2,9 7,2 
(24) Aras Havzası  27 548 4,63 2,5 5,3 
(16) Konya Kapalı Havzası  53 850 4,52 2,4 2,5 
(07) Büyük Menderes Havzası  24 976 3,03 1,6 3,9 
(25) Van Gölü Havzası  19 405 2,39 1,3 5,0 
(04) Kuzey Ege Havzası  10 003 2,90 1,1 7,4 
(05) Gediz Havzası  18 000 1,95 1,1 3,6 
(01) Meriç-Ergene Havzası  14 560 1,33 0,7 2,9 
(06) Küçük Menderes Havzası  6 907 1,19 0,6 5,3 
(19) Asi Havzası  7 796 1,17 0,6 3,4 
(10) Burdur Göller Havzası  6 374 0,50 0,3 1,8 
(11) Akarçay Havzası  7 605 0,49 0,3 1,9 
TOPLAM 779 452 186,86* 100  



                                             360

az olan ülkelerde su azlığı, 8000 - 10000 m3’ten daha fazla olan ülkeler ise su zengini olarak 

tanımlanmaktadır. Aşağıdaki tabloya bakıldığında 1995 yılı itibariyle dünyanın %29’u su 

kıtlığı yaşarken, 2025 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %34’ünün su kıtlığı içinde olacağı 

görülmektedir.  

Tablo Su - 7 Dünya Nufusuna Göre Su İhtiyacının Karşılanması 
 1995 2025 

DURUM  Su Kaynağı 
(m3/kişi) Nüfus 

(milyon) 

Dünya 
Nüfusuna 
Oranı (%) 

Nüfus 
(milyon) 

Dünya 
Nüfusuna 
Oranı (%) 

Su Kıtlığı Var  
< 500 

500-1000 
1077      
587  

19  
10  

1783 624  25  
9  

Su Stresi Var  1000-1700 669  12  1077  15  
Su Yeterli  >1700 3091  55  3494  48  
Sınıflandırma 
Dışı 

  241  4  296  4  

Toplam   5665  100  7274  100  
                                 Kaynak: FAO, 2002. 

Türkiye su zengini bir ülke değildir. Kişi başına düşen yıllık su miktarına göre ülkemiz 

su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır. Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı 

yaklaşık 1 600 m3 civarındadır.  

Ülkemizde çeşitli sektörlerdeki yıllara göre su kullanım miktarları aşağıdaki tabloda 

verilmektedir. 

Tablo Su – 8 Türkiye’de Sektörel Su Tüketimleri 
 Su Kullanıcı Sektörler    

Yıllar  
Toplam 

Kullanılan Su  Sulama   İçme-Kullanma   Sanayi   
 Milyon 

m3 
 %  Milyon m3   % milyon 

m3  
%   milyon 

m3 
  

%  
1990  30 600  27  22 016   72 5 141  17   3 443   11  
2000  39 300  35  29 300   75 5 800  15   4 200   10  
2006  40 100  36  29 600   74 6 200  15   4 300   11  

                    Kaynak: DSİ 
Ülkemizde kullanılabilir su potansiyelinin (112 milyar m³) ancak 40,1 milyar m3’ü 

(%36’sı) kullanılmaktadır. Sektörel olarak mevcut su tüketimi ise; sulamada 29,6 milyar m3, 

içme ve kulanma suyunda 6,2 milyar m3, sanayide ise 4,3 milyar m3’tür. Kullanılan 40,1 

milyar 3 suyun %74’ü tarım %15’i içme- kullanma ve %11’i de sanayi sektöründe 

kullanılmaktadır. 
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Sektörler Su (milyar m3) 
Sulama 29,6 
İçme ve Kullanma   6,2 
Sanayi   4,3 
Toplam 40,1 

%11

%15

%74

Sulama

Sanayi

İçme Suyu

 
                              Kaynak: DSİ, 2006. 

Şekil Su - 3 Sektörel Su Tüketimleri 
Sektörlere göre su tüketimlerinin belirlenmesi oldukça kapsamlı bir konudur. 

Türkiye’de DSİ ve KHGM tarafından geliştirilen projelere göre sulama ve içmesuyu 

tüketimlerinin, İller Bankası’nın geliştirdiği projelere göre içmesuyu tüketimlerinin, 

belediyelerin su tüketimlerinin, sanayideki su tüketimlerinin, halkın kendi imkanlarıyla 

gerçekleştirdiği içmesuyu ve sulamalardaki tüketimlerin ayrıca kayıp ve kaçakların detaylı 

olarak belirlenmesi oldukça önem arzetmektedir. Bu verileden halk kulanımları ile kaçak 

içmesuyu ve yeraltısuyu kullanımlarına ilişkin bilgilerde eksiklik vardır. Bu nedenele tüm bu 

verilerin sürekli olarak izlenerek tek bir kurumda ve ortak bir veri bankasında toplanması 

gerekmektedir.     

Dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sektörel su kullanımları ve ülkemizdeki 

su kullanımları aşağıda verilmektedir. Ülkemiz tarımda dünya ortalaması içinde, sanayide 

dünya ortalamasından düşük, içme ve kullanma suyunda ise dünya ortalamasından yüksek bir 

orana sahip olmakla birlikte, tarımda ve sanayide az gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan 

ülkeler arasında bir orana, içme ve kullanma suyunda ise gelişmiş ülkeler seviyesinde bir 

orana sahiptir. 

 Tablo Su - 9 Ülkelerin Gelişme Düzeylerine Göre Sektörel Su Kullanımları 

SEKTÖR  Dünya 
(%)  

Gelişmiş Ülkeler 
(%)  

Gelişmekte 
Olan Ülkeler 

(%) 
Az Gelişmiş 
Ülkeler (%) 

Avrupa 
(%)  

Türkiye 
(%)  

Tarım  67-70  39  52  86  33  72 - 75  
Sanayi  22- 23  46  38  7  51  10 - 12  
İçme ve 
Kullanma  8- 10  15  10  7  16  15 - 16  

                    Kaynak: DPT-Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 
Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon ha olup, bu alanın yaklaşık üçte birini oluşturan 28 

milyon hektarı ekilebilir arazidir. Yapılan etütlere göre, mevcut su potansiyeli ile teknik ve 
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ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 8,50 milyon ha (brüt) olarak hesaplanmıştır. 

2007 yılı itibariyle ülkemizde 4,97 milyon hektarlık (brüt) alan sulamaya açılmıştır. Mevcut 

durumda, sulanabilecek brüt alanın yaklaşık %58,5’inde sulama yapılmakatdır. Bu sulanan 

alanın 1,1 milyon hektarı KHGM tarafından yapılmış olup 0,9 milyon hektarı halk 

sulamalarıdır.   

DSİ tarafından sulamaya açılan net alan ise yaklaşık 2,6 milyon ha’dır. Bunun 

yaklaşık    2 050 000 ha’ı yüzeysel su kaynaklarından sulanıp, şebekeye alınan su yaklaşık 14 

milyar m3’tür. Yaklaşık 550 000 ha alan da yeraltısuyu ile sulanmakta olup kullanılan 

yeraltısuyu miktarı yaklaşık 4 milyon m3’tür.  

Tablo Su - 10 DSİ Tarafından Gerçekleştirilen Sulamalar 
SULAMAYA    SULANAN ALAN  ŞEBEKEYE  HEKTARA SULAMA

AÇILAN I.ÜRÜN II.ÜRÜN 
ALINAN 

SU DÜŞEN SU ORANI  HAVZA 

ALAN (ha) (ha) (ha) (hm3) (m3/ha) (%) 
MERİÇ- ERGENE HAVZASI  53 964,0 34 454,4  62,0  384,4 11 137,9 64,0
MARMARA HAVZASI  33 859,0 20 606,3  0,0  256,7 12 457,2 60,9
SUSURLUK HAVZASI  77 002,0 40 555,4 1 292,4  475,3 11 357,0 54,3
KUZEY EGE HAVZASI: 16 758,0 10 950,1  444,5  127,4 11 182,1 68,0
GEDİZ HAVZASI  112 724,0 78 822,6 3 850,2  697,2 8 433,2 73,3
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI  1 545,0 1 008,0  0,0  5,2 5 155,8 65,2
BÜYÜK MENDERES HAVZASI  173 949,0 131 685,2 12 778,2 1 255,5 8 691,0 83,0
BATI AKDENİZ HAVZASI  46 009,0 24 098,0 1 917,2  333,6 12 823,6 56,5
ANTALYA HAVZASI  80 891,0 41 286,0 1 065,8  566,9 13 384,3 52,4
BURDUR GÖLLER HAVZASI  23 623,0 7 782,0  29,4  85,9 10 998,5 33,1
AKARÇAY HAVZASI  16 513,0 4 631,5  0,0  43,0 9 290,8 28,0
SAKARYA HAVZASI  74 866,0 38 645,3  295,1  385,9 9 911,0 52,0
BATI KARADENİZ HAVZASI  27 028,0 3 962,7  89,0  61,8 15 257,2 15,0
YEŞİLIRMAK HAVZASI  81 408,0 40 913,5  881,8  474,5 11 352,4 51,3
KIZILIRMAK HAVZASI  95 948,0 44 582,1  347,6  393,3 8 551,6 46,8
KONYA KAPALI HAVZASI  194 243,0 119 079,3  0,0  585,4 4 916,1 61,3
DOĞU AKDENİZ HAVZASI  38 654,0 22 217,1 5 749,5  347,6 12 428,6 72,4
SEYHAN HAVZASI  129 278,0 121 006,4 13 451,7 1 783,7 13 266,2 104,0
ASİ HAVZASI  19 475,0 13 609,0 1 141,5  185,0 12 543,2 75,7
CEYHAN HAVZASI  160 379,0 125 021,4 2 354,4 1 363,3 10 702,7 79,4
FIRAT-DİCLE HAVZASI  372 015,0 217 330,0 10 455,1 2 924,6 12 839,4 61,2
DOĞU KARADENİZ HAVZASI   299,0  256,6  0,0  1,3 5 155,8 85,8
ÇORUH HAVZASI  12 405,0 1 272,3  0,0  9,4 7 395,2 10,3
ARAS HAVZASI  73 970,0 35 841,3  0,0  656,0 18 303,1 48,5
VAN KAPALI HAVZASI  40 843,0 14 506,4  0,0  294,0 20 269,6 35,5

TOPLAM 1957 648,0 1194 122,9 56 205,4 13 697,1 10 947,5 63,9
Değerler 2006 yılı itibariyledir.                                            Kaynak: DSİ, 2006. 

Yüzeysel su kaynakları ile sulanan bu alanın, 1 957 648 ha’ı büyük sulamalar olup 

şebekeye alınan su 13 697 milyon m3’tür. Ha başına verilen su 10 948 m3/ha’dır. Fiilen 

sulanan alanın, sulamaya açılan alana oranı olan sulama oranlarına baktığımızda ortalama 
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sulama oranının % 64 olduğu görülmektedir. Bunun düşük olmasının nedenleri arasında 

yağışlardaki azalma, bazı alanların nadasa bırakılması, kuru tarımın tercihi sayılabilir.  Geriye 

kalan 70 129 ha küçük sulamalar olup şebekeye alınan su 122 milyon m3’dür. 

4.1.2.3 Gelecekteki Sektörel Su İhtiyaçları 
Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak tüketilebilir tatlı su potansiyeli olan 112 milyar 

m3 suyun başta DSİ olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından 

geliştirilecek projeler ile tamamlanarak 2030 yılında tüketime sunulabileceği tahmin 

edilmektedir. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi için tarım ve hizmetler sektörüne ayrılan 

finansman kaynağının her yıl artarak devam etmesi gereklidir. 

Gelecekte su potansiyelinin tümünün kullanılması halinde sektörlere ayrılan su 

oranlarının aşağıdaki tabloda verildiği gibi olacağı tahmin edilmektedir.  

 
 
 

  

 
Sektörler 

Su (milyar m3) 

Sulama 72,0 
İçme ve Kullanma 18,0 
Sanayi 22,0 
Toplam          112,0 

 

2030 YILINDA 

20%

16% 64%

Sulama

Sanayi

İçme Kullanma

 
                                          Kaynak: DSİ, 2006. 

Şekil Su - 4 Gelecekte Sektörel Su Tüketimleri 
Sektörel bazda yapılan su tüketim tahminlerinde, ülkemizin teknik ve ekonomik olarak 

sulanabilir toprak kaynağı olan brüt 8,5 milyon ha alanın tamamının 2030 yılında inşa 

edilerek sulamaya açılması ve sulama suyu tüketiminin 72 milyar m3’e ulaşması 

beklenmektedir. Böylece 2000 yılı başında toplam su tüketimindeki payı %75 olan sulamanın 

2030 yılındaki payının % 64 seviyesine düşürülmesi beklenmektedir.    

Gelecek için içme-kullanma suyu tüketimi tahmininde ise ülkemizin bugün için yaklaşık 

olarak yılda % 2 civarında olan nüfus artış hızının azalarak devam edeceği göz önünde 

bulundurularak ülkemiz nüfusunun 2030 yılında 100 milyona ulaşması beklenmektedir. Bu 

durumda 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1100 m3/yıl civarında 

olacağı söylenebilir. Ayrıca 2000 yılı başı itibariyle kişi başına 250 l/gün olan içme-kullanma 

suyu ihtiyacının ülkemizin sosyal refahının 2030 yılında bugünkü Avrupa ülkeleri seviyesine 
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ulaşacağı tahmin edilerek kişi başına içme-kullanma suyu ihtiyacının yaklaşık 500 l/gün’e 

ulaşacağı kabul edilmiştir. Buna göre 2030 yılında içme-kullanma suyu ihtiyacının 18,0 

milyar m3 e ulaşacağı kabul edilmektedir. 

Ülkemizde gelişen diğer bir sektör olan sanayinin ise 2030 yılına kadar yılda ortalama    

% 4 oranında bir büyüme göstereceği kabul edilerek 2000 yılı başında 4,2 milyar m3 olan 

sanayi suyu tüketiminin 2030 yılında 22,0 milyar m3’e ulaşması beklenmektedir. Böylece 

Türkiye’de sektörel bazda 2030 yılında toplam 112 milyar m3 suyun tamamının  

kullanılabileceği tahmin edilmektedir.                                

Tablo Su - 11 2030 Yılına Kadar Yapılacak DSİ Hizmetlerin Maliyetleri  

Yatırım 
Türü 

2030 Yılına 
Kadar Hizmet 
Götürülecek 

Hedefler 

Yıllık Hedefler 
Yıllık Ödenek 

İhtiyacı 
(milyar $) 

30 Yıllık Gerekli 
Ödenek İhtiyacı 

(milyar $) 

Sulama 3 900 000 ha 217 000 ha 0,90 27,00 

Enerji 20 000 MW 667 MW 1,00 30,00 

İçme Suyu 10 milyar m3
 0,83 milyon m3

 0,83 25,00 

Çevre - - - 3,00 

TOPLAM   2,73 85,00 
                1 ABD Doları 1,42 YTL dir.                                     Kaynak: DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 

2030 yılına kadar DSİ tarafından yapılacak projeler için; sulamada 27,0 milyar $, 

enerjide 30,0 milyar $, içme suyunda 25,0 milyar $ ve çevre için 3,0 milyar $ olmak üzere 

toplam 85,0 milyon $ ödenek ihtiyacı vardır. 

 Nüfusu fazla olan bazı büyükşehir belediyeleri tarafından yapılan sunumlar 

kapsamında gerçekleştirilecek geleceğe dönük içmesuyu projeleri aşağıda kısaca 

özetlenmiştir. 

  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Komisyona yapılan sunumda, 

İstanbul’un 2020 yılında 1 059 milyon m3, 2040 yılında 1 387 milyon  m3 suya ihtiyacı 

olduğu, Istranca 3. Aşama Projesi için gerekli izinlerin alınmasıyla Bulanıkdere’nin suyunun 

Pabuçdere’ye aktarılacağı, Istranca 4. Aşama Projesiyle Rezve Deresi’nin suyunun Pabuçdere 

Barajına  aktarılacağı, bu proje ile yıllık 200 milyon m3 suyun Pabuçdere Barajına oradan da 

Terkos Gölüne aktarılmasının hedeflendiği, Yeşilçay Projesinde İsaköy, Sungurlu ve Kabakoz 

barajlarının yapılmasıyla da İstanbul’a yılda ilave 306 milyon m3 su rezervinin ilave edileceği, 

denizsuyundan günlük 200 000 m3, yıllık ise 73 milyon m3’lük su elde edilmesi için 
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araştırmaların devam ettiğini, Terkos Gölü’nün mevcut depolama hacmininin arttırılarak 

Istranca’larda yapılamayan depolamanın Terkos’da yapılacağı ifade edilmiştir.  

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan sunumda, Ankara’ya 

içme suyu temini konusunda DSİ tarafından hazırlanan iki projenin yapımına başlandığı, 

bunlardan birincisinin Kesikköprü Kızılırmak Projesi, diğerinin ise Gerede Projesi olduğu 

ifade edilmiştir. Bu projelerden ilki olan Kızılırmak Projesinde, Kesikköprü Barajı ve bu 

barajı besleyen Hirfanlı Barajından toplam 7 milyar m3 suyun Ankara’ya getirileceği ve bu 

projenin tamamlandığı ifade edilmiştir. 

Kızılırmak suyunun kalitesine ilişkin yapılan eleştirilere ise ASKİ temsilcisi tarafından  

şu açıklama yapılmıştır: Kızılırmak suyunda, DSİ raporlarında da belirtildiği gibi, ağır metal 

yükü açısından herhangi bir kirlilik bulunmadığı, sağlık açısından herhangi bir zararı olmadığı 

Dünya Sağlık Örgütü raporlarında belirtilen sudaki yüksek sülfat miktarından  kaynaklanan 

tat ve koku probleminin de mevcut arıtmaya membran fitre sisteminin eklenmesiyle 

çözülmesinin planlandığı belirtilmiştir. 

Ankara’ya içme suyu temin eden ikinci projenin ise Gerede Projesi olduğu, yılda 230 

milyon m3 kapasiteye sahip 32 kilometrelik bir tünel vasıtasıyla Ankara’ya su temin eden 

Çamlıdere Barajı’nın besleneceği ve bu projenin öngörülen bitirilme süresinin 5 yıl olduğu 

ifade edilmiştir. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 

tarfından yapılan sunumda, ileriye dönük su ihtiyacını karşılamak üzere; 120 milyon m3 

kapasiteli Gördes Barajı’nın inşaatının DSİ tarafından sürdürülmekte olduğu, 10 milyon m3 

kapasiteli Yiğitler Barajı, 5 milyon m3 kapasiteli Değirmendere Barajı ve 2,5 milyon m3 

kapasiteli Bostanlı barajlarının DSİ ile ortak çalışılarak 5 yılda tamamlanmasının planlandığı 

ifade edilmiştir. 

 Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından yapılan sunumda, 

Antalya’nın su kaynakları açısından zengin olduğu ve  içmesuyu şebeke sistemindeki % 42 

gibi yüksek bir kayıp kaçak oranına rağmen mevcut kaynakların 2017 yılına kadar yeterli 

olduğu ifade edilmiştir. Yürütülen projeler konusunda şunlar belirtilmiştir. Manavgat Su 

Temin Projesi ile Manavgat’ın doğu ve batı kısmına su teminin hedeflendiği, DSİ ile yapılan 

protokolle Manavgat içmesuyunun ASAT tarafından devralındığı ancak su dağıtımı yetkisi 

için Bakanlar Kurulu kararı beklendiği, diğer iki projenin ise DSİ tarafından geliştirilen 
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Karacaören’den ve Oymapınar Barajı’ndan Antalya’ya su getirilmesi projeleri olduğu ancak 

Isparta ve Eğirdir’in atık suları Karacaören’e boşaldığı için burada üst havza tedbirlerinin 

alınması gerektiği ifade edilmiştir. 

4.1.2.4 Mevcut Yeraltısuyu Potansiyelimiz 
Ülkemizde yeraltısuları ile ilgili faaliyetler DSİ tarafından 167 sayılı “Yeraltısuları 

Hakkında Kanun” esaslarına göre sürdürülmektedir. Yeraltısuyu potansiyelinin tamamının 

tahsis edildiği ovalarda sulamalar için yeni yeraltısuyu tahsisi yapılmamaktadır.  

DSİ Genel Müdürlüğünce yapılmış olan hidrojeolojik etütler sonucunda yaklaşık 

13.85 milyar m3 yeraltısuyu rezervi tespit edilmiştir. Rezervin DSİ Bölgeleri ve ovalara göre 

dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo Su - 12 Yeraltısuyu Rezerv Tablosu 

Bölge Sıra   İŞLETME 
No No İLİ OVA ADI VE ÜNİTELERİ REZERVİ(hm3/yıl) 

I 1 BURSA Bursa-Kocaeli  ov. 400,60 

II 2 İZMİR İzmir-Uşak-Manisa  ov. 880,47 

III 3 ESKİŞEHİR Eskişehir-Kütahya-Bilecik-Sakarya ov. 900,49 

IV 4 KONYA Konya-Niğde-Karaman-Aksaray ov. 1753,17 

V 5 ANKARA Ankara-Çorum-Bolu-Çankırı-K.Kale ov. 493,90 

VI 6 ADANA Adana-Hatay-İçel ov. 1379,01 

VII 7 SAMSUN Samsun-Amasya-Giresun-Tokat-Sinop ov. 648,92 

VIII 8 ERZURUM Erzurum-Ağrı-Erzincan ov. 419,52 

IX 9 ELAZIĞ Elazığ-Malatya-Tunceli-Bingöl ov. 246,67 

X 10 DİYARBAKIR Diyarbakır-Siirt-Mardin ov. 386,20 

XI 11 EDİRNE Edirne-Kırklareli-Tekirdağ ov. 428,70 

XII 12 KAYSERİ Kayseri-Kırşehir-Nevşehir-Yozgat ov. 682,73 

XIII 13 ANTALYA Antalya  ov. 556,40 

XIV 14 İSTANBUL İstanbul ov. 83,60 

XV 15 Ş.URFA Şanlıurfa  ov. 1638,40 

XVII 16 VAN Van-Bitlis-Muş-Ağrı ov. 209,75 

XVIII 17 ISPARTA Isparta-Afyon-Burdur ov. 574,57 

XIX 18 SİVAS Sivas  ov. 24,28 

XX 19 K.MARAŞ K.Maraş-G.Antep-Adıyaman ov. 421,44 

XXI 20 AYDIN Aydın-Denizli-Muğla ov. 748,07 

XXII 21 TRABZON Trabzon-Gümüşhane-Giresun-Artvin-Rize ov. 463,74 

XXIII 22 KASTAMONU Kastamonu-Zonguldak  ov. 63,39 
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XXIV 23 KARS Kars-Iğdır  ov. 204,00 

XXV 24 BALIKESİR Balıkesir-Çanakkale  ov. 246,54 

                   BÖLGELER   TOPLAMI 13 854,56 
         Kaynak: DSİ. 

4.1.2.5 Sektörel Yeraltısuyu Tüketimlerinde Mevcut Durum 
DSİ tarafından yeraltısuyu işletmesi olan havzalarda, yeraltısuyunun doğal durumunu 

gösteren statik (durgun) seviyelerinin kontrolü amacıyla toplam 654 adet kuyudan aylık 

yeraltısuyu seviye ölçümü yapılmaktadır. Bu çalışmayla havzalardaki yeraltısuyu çekimi 

kontrol edilmektedir.  

01.01.2008 tarihi itibarı ile 13,85 milyar m3 olan yeraltısuyu rezervinin, 4,01 milyar 

m3’ü DSİ, kamu kuruluşları ve sulama kooperatiflerine ait Devlet eliyle yapılan sulamalara, 

5.46 milyar m3’ü içme-kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı için, 2.62 milyar m3’ü ise münferit 

özel sulamalar olmak üzere toplam 12,09 milyar m3’lük bölümünün tahsis işlemi yapılmıştır. 

Böylece toplam rezervin yaklaşık % 87’si tahsis edilmiş durumdadır. 

Ancak yapılan yeraltısuyu tahsisinden, fiili olarak yapılan çekim tam olarak tesbit 

edilememektedir. Kuyularda su sayacı olmadığı için kullanıcıların ne kadar yeraltısuyu 

kullandığı bilinememektedir. Ayrıca havzalarda açılmış olan belgesiz (kaçak) kuyuların sayısı 

da tespit edilemediğinden kaçak kullanım miktarı hakkında da net bir bilgi bulunmamaktadır. 

4.1.2.6 Gelecekte Sektörel Yeraltısuyu İhtiyaçları  

Bu konuda bir projeksiyon yapılmamıştır. Ancak 13.85 milyar m3 olan YAS 

potansiyelinin tamamı tahsis edilince artık YAS tahsisi yapılmayacaktır.  

4.1.2.7 Türkiye’nin Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi 
Dünya genelinde sera gazı emisyonlarının çok büyük bir bölümü (%80-90) enerji 

üretimi faaliyetleri sonucunda gerçekleşmektedir. Bu durumda iklim değişikliği ile 

mücadelede en önemli faaliyet yeşil enerji kaynaklarının kullanımı olacaktır. Ülkemizdeki 

yeşil enerji kaynaklarından rüzgar, güneş enerjisiyle karşılaştırıldığında ise hidroelektrik 

enerji üretimi en ekonomik ve yapılabilirliği teknik açıdan en uygun olanıdır. Bu sebeple  

hidroelektrik enerji üretimine gereken önemin verilmesi gerekmektedir. 

Tablo Su - 13 Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Hidroelektrik Enerji Potansiyeli 
 Brüt 

Potansiyel 
(GWh/yıl) 

Teknik 
Potansiyel 
(GWh/yıl) 

Ekonomik  
Potansiyel 
(GWh/yıl) 



                                             368

DÜNYA  40 150 000  14 060 000  8 905 000  

AVRUPA  3 150 000  1 225 000  800 000 

TÜRKİYE 433 000  216 000  129 900 

                          Kaynak: DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 
Bir ülkede, sınırlara veya denizlere kadar bütün tabii akışların %100 verimle 

değerlendirilebilmesi varsayımına dayanılarak hesaplanan hidroelektrik potansiyel, o ülkenin 

brüt teorik hidroelektrik potansiyelidir ve Türkiye için bu rakam 433 milyar kWh’dir. Ancak 

mevcut teknolojilerle bu potansiyelin tamamının kullanılması mümkün olmadığından, mevcut 

teknoloji ile değerlendirilebilecek maksimum potansiyele teknik yapılabilir hidroelektrik 

potansiyel denir. Türkiye için bu 216 milyar kWh’dir. Öte yandan teknik olarak yapılabilecek 

her tesis ekonomik olmayabilir. Teknik potansiyelin, mevcut ve beklenen yerel ekonomik 

şartlar içinde geliştirilebilecek bölümü ekonomik yapılabilir hidroelektrik potansiyel olarak 

adlandırılır. Türkiye’deki ekonomik olarak değerlendirilebilecek potansiyel ise yaklaşık 130 

milyon kWh/yıl’dır. Ülkemiz, dünyanın ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik 

potansiyelinin yaklaşık %1,5’ine, Avrupa’nın yaklaşık %16’sına sahiptir.  

Ekonomik hidroelektrik potansiyel, diğer alternatif enerji kaynaklarıyla fiyat 

yönünden daha ekonomik olarak değerlendirilebilecek potansiyel olup, bu konudaki 

ekonomik tercihler doğrultusunda bu potansiyelin değişebileceği de dikkate alınmalıdır.  

Tablo Su - 14 Türkiye’de İşletmedeki Hidroelektrik Santralların Durumu 
 

İşletmedeki HES HES Sayısı 
Toplam Kurulu 

Kapasite  
(MW)  

Ortalama Yıllık 
Üretim  

(GWh/yıl)  

DSİ Tarafından İnşa Edilen 55 10 380  37 049  

Diğer Kuruluşlarca İnşa Edilen  83  2 498  9 228  

Toplam   138  12 878  46 277  
          Kaynak: DSİ, 2007. 

Ülkemizdeki 2006 yılı itibariyle mevcut HES’lere baktığımızda, 55 tanesi DSİ 

tarafından, 83 tanesi diğer kuruluşlarca inşa edilen toplam 138 adet HES enerji üretmektedir. 

Bu HES’lerin toplam kurulu gücü 12 878 MW, ortalama yıllık üretimleri ise 46 277 

GWh/yıldır. Ekonomik potansiyelimize göre ortalama yıllık üretimimiz yaklaşık %36’dır. 

Tablo Su -15 Bazı Ülkelerin Teknik Hidroelektrik Kapasiteyi Değerlendirme Oranları  
 

ÜLKE Oran (%) 

ABD  85  
Japonya  77  
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Norveç  66  
Kanada  57  
Almanya  80  
Fransa  76  
Türkiye  21  

             Kaynak: DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 
Bazı ülkelerin teknik hidrolik kapasitelerini değerlendirme oranlarına baktığımızda, 

ABD teknik hidroelektrik potansiyelinin %85’ini, Japonya %77’sini, Norveç %66’sını, 

Kanada %57’sini, Almanya %80’ini, Fransa 76’sını Türkiye ise % 22’sini geliştirmiştir. 

Uluslararası Enerji Ajansınca (IEA) 2020’de dünya enerji tüketimi içerisinde hidroelektrik ve 

diğer yenilene-bilir enerji kaynaklarının payının bugüne göre  % 53 oranında artacağı 

öngörülmüş olup, bu her güçteki hidroelektriğin değerlendirilmesi olarak yorumlanmaktadır. 

Avrupa Komisyonu Birlik stratejileri kapsamında Avrupa Birliği (AB) içerisinde 2010 yılına 

kadar iç brüt enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payını iki katına (% 6’dan % 12’ye), 

elektrik üretimi kapsamında ise % 22,1’e çıkartmak için bir eylem planını yürürlüğe 

koymuştur. 

Teknik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik enerji potansiyeline göre mevcut 

ortalama yıllık üretimimize baktığımızda, teknik hidroelektrik kapasiteyi değerlendirme 

oranımız yaklaşık %21’dir. Bu oranın dünyadaki gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında oldukça 

düşük olduğu görülmektedir.  

Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi artan nüfus ve sosyo-ekonomik gelişime bağlı 

olarak elektrik enerjisine olan talebin hızla artması sebebiyle, günümüze kadar öncelikle 

büyük kapasiteli HES inşa edilerek işletmeye açılması ve ülke ekonomisine katkıda 

bulunması hefdeflenmiştir. Ancak, ülkemizin topoğrafik ve hidrolojik şartları göz önünde 

bulundurulduğunda, havzalarda bu güne kadar etüdü yapılmamış akarsular üzerinde, küçük 

kapasiteli ama toplamda oldukça önemli üretim değerlerine ulaşan bir çok HES kurulabileceği 

ve bu oranın önemli miktarda artabileceği düşünülmüştür.  

Bu doğrultuda hazırlanan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 3.3.2001 tarih ve 

24335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.   

4628 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürürlüğe giren Su Kullanım Hakkı 

Anlaşması Yönetmeliği ile hidroelektrik enerji projelerinde özel sektör yatırım hamlesi 

başlatılmıştır. Bu kapsamda Ocak 2008 itibariyle HES projelerine ilişkin bilgiler aşağıda 

verilmektedir. 
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Tablo Su - 16 DSİ ve EİE Tarafından Geliştirilen HES Projelerinin Durumu 
TABLO - a                              

MÜRACAAT EDİLEN VE 
EDİLEBİLECEK HES PROJELERİ       

( DSİ / EİE Projeleri ) 

Toplam    
HES       

Adedi 

Toplam 
Başvurulan 

HES        
Adedi 

Toplam      
Kurulu Güç  

(MW) 

Toplam 
Başvurulan 
Kurulu Güç  

(MW) 

Kati Projesi Hazır Olan HES 7 6 759 599 

Planlama Raporu Hazır Olan HES 60 56 3.385 3.294 

Master Plan Raporu Hazır Olan HES 62 56 3.279 3.216 

Ön İnceleme Raporu Hazır Olan HES 53 51 1.331 1.309 

İlk Etüdü Hazır Olan HES 97 90 1.185 1.161 

T O P L A M   279 259 9.939 9.579 
           Kaynak : DSİ, 2007. 

DSİ ve EİE İdaresi Genel Müdürlükleri tarafından geliştirilmiş olan ve özel sektör 

tarafından inşa edilmek üzere müracaat edilen veya edilebilecek olan proje sayısı 279 adet 

olup bunların toplam kurulu güçleri 9 939 MW’tır.           

Tablo Su - 17 Özel Sektör Tarafından Geliştirilen HES Projelerinin Durumu 

          Kaynak: DSİ, 2007. 
Özel Sektör tarafından geliştirilen projeler ise 1 470 adet olup bunların toplam kurulu güçleri 

7 310 MW’tır. 

Tablo Su - 18 Kamu ve Özel Sektör Tarafından Gerçekleştirilen HES Projelerinin 
Durumu 

      Kaynak: DSİ, 2007. 
Kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen projelerin toplamı ise 1 749 adet olup 

bunların toplam kurulu güçleri 17 249 MW olmaktadır.  

 Bu projelere ait lisans anlaşmaları EPDK tarafından yürütülmektedir. 

Toplam    
HES       

Adedi 

Toplam 
Yayınlanan 

HES        
Adedi 

Toplam      
Kurulu Güç  

(MW) 

Toplam 
Yayınlanan 
Kurulu Güç  

(MW) 

TABLO - b                            
TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN 

GELİŞTİRİLEN HES PROJELERİ 

1 470 996 7 310 6 400 

Toplam    
HES       

Adedi 

Toplam 
Yayınlanan 

HES        
Adedi 

Toplam     
Kurulu 

Güç        
(MW) 

Toplam 
Yayınlanan 
Kurulu Güç  

(MW) 

TOPLAM 
TABLO – a  ve b                        

TÜZEL KİŞİLER, DSİ VE EİE 
TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN HES 

PROJELERİ 
1 749 1 255 17 249 15 979 
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4.1.3 Su Depolama Tesislerinde Son Durum 
Bilindiği gibi ülkemizde geçen yıl büyük çaplı bir kuraklık yaşanmıştır. Bazı 

havzalarımızda su yok denecek kadar azalmış bu da su tüketimlerimizi olumsuz olarak 

etkilemiştir. Bazı havzalarda sulamalarda ve bazı büyük şehirlerde içmesuyu kullanımlarında 

kısıntıya gidilmiştir.  

Tablo Su - 19 Havzalaradaki Barajların Doluluk Oranları (%) 

HAVZA DOLULUK ORANLARI  (%) 
01.03.2008
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              Kaynak: DSİ, 2008. 
1.3.2008 itibariyle havzalara göre barajlardaki doluluk oaranlarına baktığımızda; Aras, 

Asi, B. Akdeniz, B. Menderes, Seyhan ve Susurluk Havzalarında geçen yıldan fazla, Van 

Kapalı Havzası’nda geçen yıl ile aynı, diğer tüm havzalarda geçen yıldan az doluluk oranı 

gerçekleşmiştir. En yüksek doluluk oaranı Batı Karadeniz havzasındaki barajlarda olup 

doluluk oranı %75,1, geçen yıl ise %79,0’dur. En az doluluk oranı %7,6 ile Gediz 

Havzası’ndaki barajlarda olup, geçen yıl %24,1 olarak gerçekleşmiştir. 

 Tablo Su - 20 Havza Doluluk Oranlari (%) 01.03.2008  
HAVZA İÇME SUYU SULAMA ENERJİ HAVZA ADI 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
UYO* 

AKARÇAY 0,0 0,0   0,0 0,0   45,1
ANTALYA 50,7 33,7   52,0 38,9 48,1 23,1 53,1
ARAS 43,0 50,2   43,0 50,2   62,1
ASİ 31,5 34,4 99,7 99,7 31,5 34,4   48,8
B.AKDENİZ 31,5 43,5 29,2 45,8 31,4 42,1   57,2
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B.KARADENİZ 79,0 75,1 78,2 79,8 85,4 80,1 94,3 89,3 41,1
B.MENDERES 15,9 19,8 50,4 50,0 15,9 19,8 13,5 16,6 43,6
BURDUR-GÖLLER 17,4 11,5   17,4 11,5   68,8
CEYHAN 36,7 27,6 39,5 29,2 38,3 29,2 37,3 27,7 47,9
ÇORUH 0,0 22,4     0,0 22,4  
D.AKDENİZ 32,4 31,5 33,7 25,9 33,7 25,9 32,4 31,5 23,9
D.KARADENİZ 49,0 47,3     49,0 47,3  
DİCLE 36,5 20,4   36,5 20,4 32,6 19,3  
FIRAT 41,1 27,1 57,6 35,3 51,6 33,8 43,2 27,8  
GEDİZ 24,1 7,6 21,7 24,8 24,1 7,6 19,2 6,5 45,3
K.MENDERES 26,8 9,7 28,5 10,1 26,4 8,4   31,7
KIZILIRMAK 20,7 13,8 14,5 8,6 21,9 15,9 20,4 13,7 39,2
KONYA KAPALI 20,5 18,4 35,5 37,2 20,5 18,4   26,3
KUZEY EGE 46,2 43,1 44,8 56,7 46,6 43,4   69,7
MARMARA 59,8 43,2 55,6 45,6 66,8 46,9 61,8 68,5  
MERİÇ-ERGENE 52,3 48,3 55,0 44,8 52,3 48,3   50,7
SAKARYA 37,3 23,3 21,0 8,8 53,1 39,8 66,4 48,8 60,8
SEYHAN 58,7 62,8 42,7 70,3 58,7 62,8 59,1 63,4 52,2
SUSURLUK 21,5 31,9 45,0 38,8 21,6 31,9 64,6 74,7 65,7
VAN KAPALI 32,9 32,9   32,9 32,9 16,7 15,4 45,6
YEŞİLIRMAK 38,4 31,0 55,5 59,8 49,3 45,1 38,4 30,1 44,6
TÜRKİYE GENELİ 34,5 25,0 50,8 34,4 37,8 28,4 38,3 26,7 48,6
* UYO:Uzun Yıllar Ortalaması.                                                                                        Kaynak: DSİ, 2008. 

1.3.2008 tarihi itibariyle havzalardaki barajların son durumu yukarıda verilmektedir. 

Buradan da görüleceği üzere Türkiye genelinde geçen yıl aynı tarihlerde barajların doluluk 

oranı  %34.5,  bu yıl ise % 25,0 dir. Depolama kapasitesine göre tesislerimizde geçen yıldan  

%9,5 daha az su vardır. 

 Nüfusu fazla olan bazı büyük illerimizde içmesuyu kullanımları ve içmesuyu amaçlı 

barajlardaki son durum aşağıda verilmektedir. 

Tablo Su - 21  İstanbul İli Barajlarının Doluluk Oranı 
07.03.2008 

Sıra Barajın Adı 

Azami 
Biriktirme 

Hacmi 
(hm3) 

Mevcut Su 
Miktarı 
(hm3) 

Doluluk 
Oranı 
(%) 

1 Elmalı  10 6,1 60,7 
2 Terkos 162 112,1 69,1 
3 Alibeyköy 34 10,9 31,9 
4 Ömerli 235 56,9 23,3 
5 Darlık 108 38,4 35,7 
6 Büyükçekmece 149 70 47 
7 Sazlıdere 89 14,3 16,2 

8 
Istrancalar (Düzdere, 
Kuzuludere, Büyükdere, 
Elmalıdere, Sultanbahçedere) 

6 4,1 57,7 

9 Kazandere 16 4,2 24,1 
10 Pabuçdere 55 1,7 2,9 

TOPLAM 864 318,5 36,3 
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               Kaynak: DSİ  
İstanbul ilindeki içmesuyu amaçlı barajların kapasiteleri 864 milyon m3 olup 

barajlarda 7.3.2008 tarihi itibariyle 318,5 milyon m3 su bulunmaktadır. Buna gore barajlardaki 

doluluk oranı %36,3’tür. Aynı tarihte 2007 yılında 474,1 milyon m3 su bulunmakta olup, 

doluluk oranı %54 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla gore bu yıl barajlardaki sularda yaklaşık 

%18’lik bir azalma söz konusudur.                           

 İSKİ tarafından Komisyona yapılan sunumda, son 50 yıllık yağış verilerine göre, 

İstanbul’da Aralık, Ocak, Şubat aylarının ortalama yağışının 275,2 mm olduğu, 2006-2007 

yılında aynı aylarda gerçekleşen toplam yağışın 66,7 mm olup bunun en kurak yıl olduğu ve 

yağışın ortalama yağışa göre %76 daha az olduğu ifade edilmiştir.  

Tablo Su - 22 Yıllara Göre Barajlardaki Toplam Su Miktarları ve Doluluk Oranları 

Yıl Baraj Kapasiteleri
(hm3) 

Doluluk Oranı 
(%) 

2003 589 68 
2004 390 45 
2005 602 70 
2006 494 57 
2007 223 26 

Kaynak: İSKİ. 
 Ayrıca İstanbul ilindeki barajlarda 25.12.2007 tarihi baz alınarak 2003 yılından 

itibaren toplam su miktarlarına bakıldığında 2007 yılının %26’lık doluluk oranıyla en düşük 

değere sahip olduğu ifade edilmiştir. 

Tablo Su - 23 Ankara İli Baraj Kapasiteleri 

Sıra Barajın Adı 
Baraj  

Kapasiteleri 
(hm3) 

Mevcut Su 
Miktarı 
(hm3) 

Doluluk 
Oranı 
(%) 

1 Çamlıdere Barajı  1 220 0,0 0,0 
2 Kurtboğazı Barajı 92 2,9 3,1 
3 Eğrekkaya barajı 112 0,0 0,0 
4 Akyar Barajı 56 0,0 0,0 
5 Çubuk 2 Barajı 22 1,8 7,0 
6 Bayındır Barajı 6 2,5 36,6 
7 Kavşakkaya Barajı 59 4,2 4,9 

TOPLAM 1 567 11,4 0,0 
                 Kaynak: DSİ  

Ankara iline su sağlayan içmesuyu amaçlı barajların toplam kapasiteleri yaklaşık 1,5 

milyar m3’tür. Ankara’da çeşitli su kuyuları mevcut olup bunların 40 000 - 60 000 m3/gün 

kapasiteleri bulunmaktadır. 7.3.2008 tarihi itibariyle barajlardaki toplam su 11,4 milyon 
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m3’tür. Buna gore barajlardaki doluluk oranı %0’dır. Aynı tarihte 2007 yılında 135,0 milyon 

m3 su bulunmakta olup, doluluk oranı %8,3’olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo Su -24 İzmir İli Baraj Kapasiteleri 

Sıra Barajın Adı 
Baraj  

Kapasiteleri  
(hm3) 

Mevcut Su 
Miktarı 
(hm3) 

Doluluk 
Oranı 
(%) 

1 Tahtalı Barajı 305,0 63,5 21,6 
2 Balçova Barajı 8,1 2,8 33,2 

TOPLAM 313,1 66,3 22 
         Kaynak : DSİ  

7.3.2008 tarihi itibariyle İzmir ilindeki içmesuyu amaçlı barajlardaki mevcut su 

miktarı 66,3 milyon m3’tür. Buna gore barajlardaki doluluk oranı %22’dir. Aynı tarihte 2007 

yılında 116,1 milyon m3 su bulunmakta olup, doluluk oranı %38,4 olarak 

gerçekleşmiştir.Geçen yıla gore bu yıl barajlardaki sularda yaklaşık %16 azalma söz 

konusudur. 

Tablo Su - 25 Antalya İli Su Kaynakları 

Sıra Su Kaynağı Kapasiteleri  
(hm3) 

1 Mahalli Kuyular 10,4 
2 Duraliler Kuyuları 83,3 
3 Boğaçay Kuyuları 12,6 
4 Gürkavak Kuyuları   3,8 
5 Termesos Kuyuları 47,3 

TOPLAM            157,4 
      Kaynak: Antalya Su ve Atık Su (ASAT). 

ASAT tarafından yapılan sunumda, Antalya ili su kaynakları kapasitesinin 157,4 

milyon m3 olduğu, 2007 yılında yıllık toplam su üretiminin 100,4 milyon m3 olduğu, bunun 

da 58,2 milyon m3’ünün kullanıldığı kalan 42,2 milyon m3’ünün kayıp olduğu ifade 

edilmiştir. 

4.1.4 Su Kaynakları Yönetimi ve Sorunlar 

4.1.4.1 Su Yönetiminde İlgili Taraflar ve Rolleri (Yapısal Sorunlar) 
Ülkemizde toprak ve su kaynaklarının yönetiminde, yönetim ve kullanım 

planlamalarının yapılmasında, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarında, koruma önlemlerinin 

belirlenmesinde ve denetiminde bir çok kurum yetkili olup kamu ağırlıklı bir yapı mevcuttur. 

Bu yapı, su yönetimine ilişkin zamanında, etkin ve uygulanabilir kararların alınmasına engel 

olmaktadır.     
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DPT Müsteşarlığı tarafından yapılan sunumda; su kaynakları yönetiminde 

karşılaştığımız en temel problemin aslında yönetimdeki karmaşadan olduğu, sorumlu tek bir 

mercimizin olmadığı, yetersiz bir izleme ve değerlendirmemizin olduğu, yaptırım 

noksanlığının olduğu, kuruluşlararası koordinasyon probleminin olduğu ifade edilmiştir. 

 İller Bankası tarafından yapılan sunumda, kurum olarak bugüne kadar su 

kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi konusuyla ilgili çalışmalarını sürdürdükleri, yasal 

çerçevedeki görev tanımı kapsamında, belediyelerin talebi ve bu belediyelerce verilen yetki 

çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdükleri, özellikle içme suyu sektöründe yaptıkları 

faaliyetlerde belirledikleri su kaynağının o yöreye, o belediyeye, beldeye götürülmesi 

konusunda çeşitli kamu kurumlarıyla yazışmalar yaptıkları, su konusunda, su sektöründe her 

türlü teknik donanıma sahip tek bir yetkili kurumun bulunmasının belli başlı sıkıntılardan 

birisi olduğu, bu sorunların çözümü noktasında bir an önce sağlıklı bir su yasasına ihtiyaç 

olduğu, bu su yasasının ülkemizin tüm bu sorunlarını çözmesi gereken bir yasa niteliğinde 

olması gerektiğine inandıkları, bu yasanın içinde tek bir kamu kurumu veya kuruluşunun söz 

sahibi olması gerektiği ifade edilmiştir. 

Dünya genelinde su kaynakları ulusal veri tabanlarını oluşturmak, kaynak planlaması 

ve tahsisi görevlerini yapmak, altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek, ölçeği ve işlevi gereği 

merkezi yönetimin görevidir. Ülkemizde de kamu yönetimi içinde merkezi yönetimin ağırlığı 

söz konusu olup, merkezi yönetim-yerel yönetim işbirliği, merkezi politikaların uygulanması 

aşamasında gerçekleşmektedir.  

Köy içme suları, tarımsal küçük sulamalar ve tarla içi geliştirme hizmetlerini yürüten 

KHGM’nin 2005’de kapatılması ile görevlerinin yerel yönetimlere bırakılması sonucu, 

özellikle bu alanlarda yerel yönetimlerin yetkisi artmıştır. Bununla birlikte, ülkemizde su 

kaynaklarının potansiyelini ve sınıflandırmalarını belirleyecek detaylı etütlerin yerel 

yönetimler tarafından yürütülmesi, gerek personel, gerekse teknik ve idari altyapıları 

nedeniyle de mümkü değildir.  

Su kaynaklarına yönelik kamu yönetiminde merkezi düzeyde çok başlılık, donanım 

eksikliği, işbirliği ve eşgüdümdeki etkisizlik sorunları çözülememişken, bu alana yerel 

yönetimlerin hazırlıksız şekilde sokulması yeni sorunlar yaratabilecektir.  

Yerüstü ve yeraltı suları, kentsel ve kırsal içme ve kullanma suyu, sulama, sanayi 

ihtiyacı, enerji üretimi ve su ürünleri yetiştiriciliği ana başlıklarını kapsayan Su yönetimi 
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konusundaki merkezi ve yerel düzeyde yatırımcı kurum ve kuruluşlar; DSİ, ÇOB, İller 

Bankası ve EİEİ’dir. Başlıca izleyici-denetleyici kurum ve kuruluşlar ise; TKB, DMİ, 

belediyeler, il özel idare müdürlükleri, ÇOB, SB, MB, DPT, TÜİK, ÖÇKKB ve 

üniversitelerdir.  

Ülkemizde yeraltı sularının yönetimi 167 sayılı Yeraltısuyu Kanunu ile DSİ’ye 

bırakılmış, yerüstü su kaynaklarının yönetimi ağırlıklı olarak gerek 6200 sayılı DSİ Umum 

Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, gerekse çok sayıda yerleşik içtihat 

kararları ile yine DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekle birlikte farklı kuruluşlara 

dağıtılmış yetkiler de bulunmaktadır.  

Debisi 500 l/s’nin altındaki su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik 

plânlama, projeleme, uygulama ve denetim görevlerini yürüten KHGM’nin 5286 sayılı Kanun 

ile kapatılmasından sonra, TKB’nin bu alana ilişkin yatırımcı bir birimi kalmamıştır.  

Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yetki sorunu olmayıp, yönetimsel sorunlar ön 

plâna çıkmaktadır. TKB, Su Ürünleri Kanunu ile kendisine verilen görevler doğrultusunda, su 

ürünleri üretilen suların korunması ve buraya yapılacak deşarjların kontrolüyle 

ilgilenmektedir.  

6200 sayılı Kanun gereği özel (katma) bütçeli bir kuruluş statüsünde olan DSİ’nin 

katma bütçe statüsü, 5018 sayılı Kanun gereği 2006 yılında Genel Bütçeye dahil edilerek son 

bulmuştur. DSİ, yıllardır ağırlıklı olarak Konsolide Devlet Bütçesi’nden sağlanan finansmanla 

yatırımlarını gerçekleştirmiş ve katma bütçe uygulaması oranı toplam bütçesinin % 2,5’inin 

üzerine çıkarılamamıştır. Finansmanın, DSİ yatırım harcamalarının kendine özgü miktar ve 

zamanlama karakterine uyarlanmasında yaşanan zorluklar, uygulama programlarının 

gerçekleştirilmesinde önemli dar boğazlar oluşturmuştur. Özellikle devlet yatırım bütçesinin 

küçülmesi ve buradan DSİ’ye ayrılan payın azalması sonucunda inşaatların tamamlanma 

süreleri uzamakta, tesislerin ekonomiye katkısı gecikmekte ve böylece projelerden beklenen 

ekonomik fayda gerçekleşememektedir.  

2005 yılında DSİ Genel Müdürlüğü yatırım programında bulunan toplam 169 büyük 

sulama projesinin ortalama bitiş süresi, verilen ödenekler düşünüldüğünde 38 yılı 

bulmaktadır. DSİ’nin, görev alanına giren hizmetlerin belirlenen hedefler ve programlar 

çerçevesinde 2030 yılında tamamlanabilmesi için; yapısal, yasal, yönetsel ve teknolojik 

önlemlerin alınması ve uygun finansman imkânlarının sağlanması gerekmektedir. Bu veriler 
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ışığında, DSİ yeniden katma bütçeli bir kuruluş durumuna getirilmesi ve ürettiği hizmetlerden 

sağlayacağı katma gelirlerle Devlet Bütçesine olan bağımlılığının azaltılması ve yatırımlarını 

daha rahat gerçekleştirme olanağına kavuşturulması gerekmektedir.  

18.04.2007 tarih ve 5625 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun” ile 1053 sayılı Kanunun adı “Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, 

Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca “Kamu 

Yatırım Programında yer almak şartıyla belediye teşkilatı olan yerleşim yerlerinin içme, 

kullanma ve endüstri suyunun temini hizmetleri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 

sağlık ve çevre açısından acil tedbirler alınmasının gerekli gördüğü öncelikli atık su arıtma ile 

ilgili yatırım hizmetleri için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü yetkilidir.” ifadesi ile DSİ’nin bu konudaki görev, sorumluluk ve 

yetkilerinin sınırları genişletilmiştir. 

Taşkın koruma tesislerinin yapılması ve dere yataklarının ıslahı kanunla DSİ’ye 

verilmiş görevlerdendir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile büyükşehir belediye 

sınırları içerisinde bu tür hizmetlerin büyükşehir belediyelerine verilmesi sonucu, şu anda 

aynı iş, iki ayrı otoritenin sorumluluk ve görev alanında kalmaktadır. DSİ, bu işleri kısa ve 

uzun tekerrürleri planlayarak yapmakta ve olası taşkınlarda zarar hiç olmamakta veya asgari 

düzeyde kalmaktadır. Günümüzde büyükşehir, il, ilçe veya belde sınırları içinden geçen dere 

yataklarının kesitleri daraltılarak üstleri kapatılmış, hatta bina inşa edilerek çeşitli amaçlı 

kullanımlar için tahsis edilmiş, otopark veya pazar yerleri yapılarak bu alanlardan faydalanma 

yoluna gidilmiştir. Sonuçta, yağmur veya eriyen kar suları ile taşan dere yatakları ve sular 

içinde kalan kent görüntüleri ortaya çıkmaktadır.  

Bu görevin DSİ’de olması; taşkın koruma tesisinin inşası bittikten sonra veya dere 

yatağı ıslah edildikten sonra 6200 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikle işletme bakım ve 

koruma işlerinin büyükşehir belediyeleri ile diğer yerel yönetimlere devriyle sorun 

çözülebilir. Böylece kamunun kaynakları daha rasyonel değerlendirilmiş, tesisler de 

işlevselliğini korumuş olacaktır.  

ÇOB, çevrenin korunması, yerüstü ve yeraltısuyu ve deniz kirliliğinin önlenmesi 

amacıyla hedef ve ilkelerin belirlenmesi, kirliliğin giderilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve 

esasların tespit edilmesi, uygulanmasının sağlanması, uygun arıtma teknolojilerinin 

belirlenmesi ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarının saptanması, bu çerçevede gerekli 
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tedbirlerin alınması ve aldırılması, tesislere deşarj izni verilmesi, izlenmesi ve denetlenmesini 

sağlayarak su kaynaklarının korunmasına yönelik olarak çalışmaktadır. Su kalite yönetimi 

ÇOB koordinasyonunda olup, Havza Koruma Planları hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar 

sırasında uzmanlaşmış eleman yetersizliği ve su kaynaklarının korunması için yapılacak 

yatırımların desteklenmesinde ekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır.  

EİEİ Genel Müdürlüğü, 2813 sayılı Kuruluş Kanunu çerçevesinde, ülkemizin su 

kaynaklarının elektrik enerjisi üretimine elverişli olanlarını DSİ ile istişare ederek tespit 

etmek ve bunlarla ilgili hidrolojik, jeoteknik araştırma ve etüt ile baraj ve hidroelektrik 

santrallerin istikşaf, master plan, fizibilite ve kesin proje aşamalarındaki etüt, proje 

mühendislik hizmetlerini yürütmek ve ayrıca 3096 Sayılı Kanun kapsamında Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından verilen kamulaştırma ve kontrol hizmetlerini 

yapmaktadır.  

DMİ; meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları 

yapmak ve değerlendirmek, çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik 

bilgi desteği sağlamak görevlerini yürütmektedir.  

Sağlık Bakanlığı’nın; doğal mineralli sular, kaynak suları, içme-kullanma şebeke 

suları ve içme suları (kaynak suyu veya doğal mineralli su olmayan ambalajlı sular), yüzme 

suları, sağlık amacına yönelik olarak kullanılan jeotermal sularla ilgili sorumlulukları 

bulunmaktadır. Ülkemizin Avrupa Birliğine üyeliği sürecinde Türk mevzuatında 

uyumlaştırma çalışmaları, içme suları, kaynak suları, içme-kullanma suları ve mineralli sular 

konularında sürdürmektedir. Bu kapsamda; İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında 

Yönetmelik hazırlanmış ve 2005 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile insani tüketim amaçlı suların teknik ve 

hijyenik şartlara uygunluğu, kalite standartlarının sağlanması, izlenmesi ve denetlenmesi ile 

ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

MTA Genel Müdürlüğü ise; özellikle jeotermal ve mineral su kaynaklarının 

araştırılması çalışmalarını yürütmektedir.   

Kentsel ve kırsal içme ve kullanma suyu konusunda çok başlı yapı sürmektedir. 

Belediye içmesuyu ve kanalizasyon hizmeti, 1980’li yıllara kadar odağında İller Bankası’nın 

bulunduğu bir yatırım ve finansman modeli eliyle gerçekleştirilmiştir. İller Bankası’nın 

faaliyetleri arasında içme ve kullanma suyunun sağlıklı bir şekilde temini ve dağıtımı ile 
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kanalizasyon şebekeleri, atık su arıtma tesisi, deniz deşarjı ve katı atık bertaraf tesislerinin etüt 

ve proje işleri ve yapımını sağlamak, bu şekilde su kaynaklarının ve çevrenin kirlenmesine 

engel olmak önemli bir yer tutmaktadır.  

1980’li yıllardan bu yana İller Bankası odaklı model değişmeye başlamış, sektör 

doğrudan belediyelere bırakılarak finansmanda dış kredi kullanımı genişletilmiştir. 

Büyükşehir Belediyelerinin tamamında kurulan Su ve Kanalizasyon İdareleri, kendi içmesuyu 

ve kanalizasyon sistemlerinin tesisi, işletmesi ve bakımından sorumludur. Büyükşehir 

belediyesi su ve kanalizasyon idareleri en fazla kaynak kullanan kurumlar haline gelmiş 

bulunmaktadır. Su ve kanalizasyon idareleri temel olarak kamu hizmeti üreten kuruluşlar 

olmasına karşın, son dönemde birçok idarede su işletmeciliği bütün olarak özelleştirilmiş 

durumdadır.  

Diğer yandan; kırsal içme ve kullanma suyu çalışmaları, 5286 sayılı Köye Yönelik 

Hizmetler Kanunu ile İstanbul ve Kocaeli’nde Büyükşehir Belediyelerine, diğer illerde İl 

Özel İdarelerine bırakılmıştır.  

DPT, toprak ve su kaynakları yatırımlarının genel plânlaması, politikası ve kurumlar 

arasında eşgüdüm görevini yürütmektedir.   

TÜİK’in su kaynakları konusundaki görevi, kurumlarda mevcut bulunan idari 

kayıtların anket yoluyla derlenmesi ve haber bülteni olarak yayınlanması şeklindedir. 5429 

sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile Devlet İstatistik Enstitüsü olan adı Türkiye İstatistik 

Kurumu olarak değiştirilen Kurum; Belediyelerden içme-kullanma suyu, atık su ile ilgili 

veriler vb, DSİ’den ülkenin su potansiyeli, seçilmiş nehirlerdeki kirlilik verileri vb, DMİ’den 

meteorolojik veriler, sanayi kuruluşlarının su çekimleri ve kullanımları, atık su bilgileri vb 

gibi ellerinde varolan bilgileri anket yoluyla veya resmi yazı kanalıyla toplamaktadır.  

Dışişleri Bakanlığı, sınır aşan sular konusunu ülkemizin su politikasını diğer ilgili 

kurumlarla birlikte belirlemektedir.  

Sulama Birlikleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 19. maddesi ile 

yasal dayanağa kavuşturulmuştur. Söz konusu kanunda, bir paragraf halinde sulama 

birliklerine ilişkin özel düzenleme getirilmiş, esas itibariyle söz konusu kanunun genel 

hükümlerine tabi tutulmuştur. Sulama Birlikleri’nin gerek yönetim tarzı ve işleyişi, gerekse de 

sahip olduğu mali kaynakları dikkate alındığında ayrı bir kanun ile ayrıntılı bir düzenleme 
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yapılması gerekmektedir. Hazırlanacak yeni kanunda; sulama birliklerinin örgütlenmesi, 

organları, gelir-gider ve bütçeleri ile seçim ve denetim işlerine ilişkin düzenlemeler, bu 

birliklerin uğraş alanı ve yerine getirdikleri görev ve işlevler dikkate alınarak düzenlenme 

yapılmalıdır. 

Özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlar, baraj ve sulama yapıları inşaatı, sulama 

ekipmanları yapımı ve pazarlanması ile son yıllarda hidroelektrik enerji üretimi 

konularındadır.  

Meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının işlevi ise, su kaynaklarının 

korunması ve geliştirilmesine yönelik kamuoyu oluşturma, baskı gücünü kullanma ve 

uygulama projeleri kapsamında kamu kurumları ile halk arasında uzmanlık alanları 

kapsamında işlevsel rol üstlenme gibi alanları kapsamaktadır. Bu kapsamda çalışmalarını 

yürüten örgütler arasında şunlar sayılabilir: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

(TMMOB) ve bağlı Odalarından özellikle Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Çevre 

Mühendisleri Odası (ÇMO), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Meteoroloji Mühendisleri 

Odası (MMO), Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA), Sulama 

Birlikleri, Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜSKOOPBİR), Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Toprak Bilimi Derneği (TTBD), Su Vakfı, Türkiye Doğal 

Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlarını Araştırma Derneği, 

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Sürdürülebilir Kırsal ve 

Kentsel Kalkınma Derneği (SÜRKAL).  

 Yukarıda geniş bir şekilde verilen kurumsal yapı aşağıda tablo halinde verilerek 

darboğazlar özetlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo Su – 26 Su Sektöründe Kurumlar ve Sorumlulukları 
 Sektörel Kurum Sorumluluklar 

Ulusal düzeyde 
(Merkezi Hükümet 
Kurumları) 

Dışişleri Bakanlığı 
Sınır aşan sular ve uluslararası Aarhus, Helsinki, Espo 
sözleşmeleri.  
 

 DPT - Başbakanlık’a bağlı 
Devlet Planlama Teşkilatı 
 

Merkezi Hükümet’in sektöre ilişkin yatırım planlarını 
gözden geçirmek ve onaylamak. 

 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre mevzuatını uygulamak ve uygulama denetimini 
yapmak. deşarj izni,  denetleme, yaptırım, sulak 
alanların yönetimi, izleme (kısmen), ÇED, finansman, 
arıtma tesisi onayı (ÇYGM), Su kalitesi bazlı Havza 
Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması. 
 
Yer altı ve yüzeysularının kalitesinin izlenmesi, 
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sulama, içme ve kullanma suyu, tarımsal sulama dahil 
her türlü su kaynağının tahsisi, içme ve kullanma suyu 
getirme ve atıksu arıtma tesisleri proje, ihale ve yapım 
işleri, finansman (DSİ) 
.  

 İller Bankası – Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’na bağlı 
 

İçme ve kullanma suyu, atıksu arıtma tesisi proje, ihale 
ve yapım işleri, finansman.   
 

 Sağlık Bakanlığı Yüzme suyu ve içmesuyu kalite izleme (musluktan), 
çevre sağlığı ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak, 
içilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, lağım ve 
mecra tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemelerini yapmak 
ve denetlemek.  

 Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı  Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen 
görevleri yapmak, tarımsal sulama suyu taleplerini 
belirlemek. Kalite izleme, yaptırım, kirlilik oluşturan 
hayvan atıklarının bertarafı, damlama sulama gibi iyi 
tarım uygulamaların finansal destek 

Yerel Yönetimler 
(İçişleri Bakanlığı) 
(Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğü)  

Büyükşehir alanlarındaki yarı-
özerk Su ve Kanalizasyon 
İdareleri 

Sistemleri planlamak, inşa etmek ve işletmek. 
İçme ve kullanma suyu tahsisi. 

 Yerel yönetimlerin Su ve Atıksu 
İşletmeleri 

Belediye sınırları dahilindeki sistemleri inşa etmek ve 
işletmek. 

 İl Özel İdareleri 
(İçişleri Bakanlığı) 

Belediye sınırları dışında su, kanalizasyon, katı atık ve 
çevreye ilişkin hizmetleri vermek. 

Kaynak:  ÇOB 
Görüldüğü gibi, su kalitesi ve tahsisinden sorumlu, yetkili çok sayıda kurum ve 

kuruluş bulunmaktadır. Su kaynakları yönetimi konusunda politika sorumluluğu Bakanlıklar 

arasında bölüşülmüştür ve zaman zaman koordinasyon sorunu yaşanmaktadır. Aynı bölgede 

yerleşim yerinin büyüklüğüne bağlı olarak 4-5 ayrı kuruluş su ve atıksu hizmeti vermeye 

çalışmaktadır. Bazı belediyeler su hizmetleri verebilecek kapasiteye sahip ancak büyük 

çoğunluğu sahip değildir. Hizmetler etkin ve verimli biçimde gerçekleştirilememektedir. Bu 

parçalanmış yapılanma ve parçalanmış hizmet götürme sorumluluğu ölçek sorunu ve 

hizmetlerin maliyetinin yükselmesi problemini de doğurmaktadır. Halka sunulan hizmeti 

iyileştirmek için doğrudan teşvikler mevcut değildir.  

Tüm bunlar ülkemizde aşağıda verilen darboğazları oluşturmuştur: 

 Denetim, izleme ve yaptırımla ilgili özellikle Çevre ve Orman İl Müdürlüklerinin 

genelinde kapasitenin yetersiz olması, 

 Su yönetiminde arz-talep yönetimi şeklinde kurumlar arasındaki yetkilerde örtüşme, 

parçalı yapı, 

 Koordinasyonun güç olması, su kirliliğine sebep olan belediye, sanayi ve tarım 

sektörüne yönelik  belirlenen politika ve stratejilerin  uygulanmasında yetersizlik,  
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 Havza bazında entegre bir yönetim anlayışı ve yapılanması olmaması, 

 Kullanan – kirleten öder prensibinin  sağlıklı işlememesi, finansmanda yetersizlik ve 

merkezi kamu kaynaklarında dağınıklık (İller Bankası, Çevre ve Orman Bakanlığı,  

DSİ, Kültür ve Turizm Bakanlığı), 

 Atıksu arıtma tesislerinde işletme eksikliği, kamu-özel sektör işbirliğindeki yetersizlik,  

 Özel mühendislik müşavirlik hizmet sektörünün yetersizliği,  

 Sınır aşan sular ve ilgili sözleşmeler  konusunda izlenecek politikaların güncellenme 

ihtiyacı, 

 Yarı kurak iklimde olan ülkemizde,  sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olan Su 

hakkında müstakil bir kanunun olmayışı olarak sıralanabilir. 

4.1.4.2 Havzalarda Aşırı Su Kullanımı  
İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri de su kaynakları üzerindeki etkileridir. 

Su kaynakları kendini yenileyebilmeleri nedeniyle her ne kadar sonsuz gibi görünseler de 

aslında sınırlı olan doğal kaynaklardandır. İklim değişikliği nedeniyle bu sınırlı kaynakların 

dünya üzerindeki dağılımında değişimler meydana gelerek ülkelerin su kullanımları olumsuz 

olarak etkilenecektir.  

Dünyada içme suyuna, tarımda ve sanayide kullanılan suya olan talep her geçen gün 

artmaktadır. Bu talep artışı kontrolsüz ve aşırı su tüketimini de birlikte getirmektedir. Tarım 

alanlarındaki aşırı su tüketimi aynı zamanda toprakta tuzlanma problemine, arazi kalitesinin 

bozulmasına ve verimli toprak kaybına de neden olmaktadır. Sıcak ve yağışın az olduğu kurak 

bölgelerde  tarımsal verimi arttırmak amacıyla aşırı sulama yapılması ile suyun içinde doğal 

olarak bulunan tuzun toprağa karışmasına neden olur. Aynı zamanda aşırı verilen su taban 

suyunun yükselmesine ve tuzun toprak yüzeyine ulaşmasına yardımcı olur. Suyun 

buharlaşması sonucunda da toprakta tuzlanma görülür ve bu da tarımsal verimde düşüşe 

neden olur. Ayrıca toprakta biriken tuzun giderilmesini için de yıkama yapılmakta olup bu da 

su tüketimine neden olmaktadır.       

Aşırı su tüketiminin kontrol altına alınabilmesi ve kapalı sistem gibi modern sulama 

tekniklerinin kullanılabilmesi için öncelikle su kaynaklarına ilişkin projelerin hayata 

geçirilmesi gereklidir. Projelerin geliştirilmesine iklim değişikliğinden olumsuz olarak 

etkilenecek olan bölgelerin belirlenerek öncelikle buralardan başlanılması önem arz 

etmektedir.  
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Bu kapsamda öncelikle havzalarımızdaki su potansiyelinin belirlenmesi, tüketimlerin 

tespit edilmesi ve iklim değişikliğinin etkilerine göre su kaynakları yönetimi konusunda uyum 

çalışmalarına başlanılması gereklidir. 

9 Eylül Üniversitesi SUMER’den Prof. Dr. Nilgün HARMANCIOĞLU tarafından, 

dünyada “yönetim” deyince iki şeyin yapıldığı, birincisinin, “değerlendirme” denilen bir 

çalışma olduğu, burada mevcut durum nedir, bir bakalım neredeyiz denilerek ileriye dönük 

karar alındığı, ondan sonra “yeniden tasarım”, “yeniden yapılanma” veya “yeniden yönetim” 

diye birtakım çalışmalara geçildiği, ama şu anda Türkiye’de havzalarımızın mevcut 

durumunun bile tam bilinmediği, lokal problemlerin bilindiği, ancak tüm havzalar bazında 

bilgi sahibi olunmadığı ifade edilmiştir. 

Ülkemizde yapılan sınırlı sayıdaki çalışmaya göre, bazı havzalarımızda yağışlarda 

azalma ve sıcaklıklarda belirgin biçimde artış ve buna bağlı olarak akışlarda azalma eğilimi 

olduğu görülmektedir. Ayrıca yağış miktarının fazla olduğu yerlerde ise yağış rejimiyle 

birlikte yağış şiddeti ve süresindeki değişim nedeniyle bu suların depolama ve kullanım 

imkanları azalmaktadır.    

Özellikle son yıllarda bazı havzalarımızda su sıkıntısı yaşandığı görülmektedir. 

Bunların sebeplerinin başında iklim koşulları olmakla beraber, suyun sulamada etkin biçimde 

kullanılmayarak aşırı kullanımı, kaçak yeraltısuyu kullanımı, mevcut tesislerin işletmesinden 

kaynaklanan sorunlar, şebekelerdeki kaçak ve kayıplar, yatırımların gecikmesi ile su 

kalitesindeki bozulma olarak sıralanabilir. 

Tekirdağ İl Özel İdaresi tarafından yapılan sunumda, yerüstü su kaynaklarının kıt ve 

yetersiz olup kaynakların çoğunun yoğun sanayi ve evsel atıklarla kirletildiği, tarım 

arazilerinin fabrika ve diğer yapılaşmaya açıldığı, bünyelerinde bakım ve onarım üniteleri 

olmadığı ve devredilen sulama tesislerinin ilgisizlik nedeniyle yer yer tahrip olması, çiftçilerin 

sulama kültürlerinin yeterince gelişmemesi, eğitim ve yayın hizmetlerinin yetersizliği ifade 

edilmiştir. 

DSİ XI. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda Tekirdağ’ın ortalama yıllık 713 

milyon m3 yerüstü, 186,3 milyon m3 yeraltısuyu olmak üzere toplam 899,3 milyon m3 suya 

sahip olduğu, 11 827 ha tarım alanı sulandığı, 2,83 milyon m3 içme ve kullanma suyu 

sağlandığı ifade edilmiştir. 
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 Ülkemizde su iletim sistemleri genellikle açık kanal ve kanalet olarak planlanmış ve 

yüzey sulama yöntemleri kullanılmıştır. Açık sistemlerde su ve arazi kayıpları artmakta, çitçi 

istenilen biçimde su alamamakta, dolayısıyla çağdaş su ve sulama yönteminin gerektirdiği 

sistem yönetimi ve ölçülü su verme konumuna geçilememektedir. Bu da havzalarda aşırı su 

kullanımına neden olmakatadır. 2001 yılı itibariyle TÜİK verilerine göre ülkemizdeki tarım 

alanlarının %92’sinde yüzeysel sulama yöntemleri (karık, tava ve salma yöntemleri), % 

7’sinde yağmurlama sulama yöntemi, % 1’inde ise damla sulama yöntemi uygulanmaktadır. 

Sulamada yaşanan sorunlardan bazıları şunlardır: 

 Sulamaların salma sulama yöntemiyle (vahşi sulama) yapılması nedeniyle aşırı su 

israfının olması,  

 Az su tüketimi isteyen bitkilerin tarımda seçilmemesi,  

 Su sıkıntısı yaşanan yerlerde çok su isteyen bitki türleri (yonca, pancar) üretiminin 

desteklenmesi, 

 Yağmurlama sulama yöntemi uygulayan çiftçilerin ise güneşli, yağmurlu veya don 

olduğu günlerde dahi sulama yapmaları,  

 Su Kullanıcı Birliklerinin yeterli mali güç, teknik birikim ve deneyime sahip 

olmamaları, 

 Tarım arazilerin parçalı ve dağınık bir yapıda olması, 

 Çiftçilerin sulama konusundaki eğitimsizliğidir. 

 Havzalardaki su ihtiyaçlarının artması ile suyu fazla olan havzalardan su sıkntısı olan 

havzalara su aktarılmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda yapılacak 

çalışmanın havza özelliklerinde değişikliğe neden olacağı ve havzaya olumsuz etki edeceği 

konusunda değerlendirmeler yapılmaktadır. 

 Havzalar arası su aktarma projelerinden biri de Yukarı Göksu Havzası’ndan Konya 

Kapalı Havzası’na su aktarılmasıdır. Mavi Tünel Projesi olarak da adlandırılan projenin 

Silifke Ovası’na ve Göksu Deltasına muhtemel etkileri konusunda DSİ tarafından Komisyona 

yapılan sunumda, Mavi Tünel ve Konya Ovaları Projesi ile ilgili olarak planlama aşamasında 

yapılan ÇED çalışmalarında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin 

görüşlerinin alındığı ve proje alanında her türlü etüdün yapılarak tamamlandığı, ÇED süreci 
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sonunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından “çevresel etkileri önemsizdir” kararı alındığı 

ifade edilmiştir.  

 Sunumda, Göksu Nehri’nin menbaında ve Toros Dağları’nın üst kotlarında inşa 

edilecek Bağbaşı, Avşar ve Bozkır barajlarında depolanacak olan suların Mavi Tünel ile 

Konya ovasına aktarılacağı, bu barajlarda birikecek suların Göksu Nehri’nden ve özellikle 

Silifke taşkınlarına sebep olan ve sulama mevsimi dışında kış ve ilkbahar yağışlarından gelen 

suları ihtiva ettiği, bu nedenle Göksu Havzası’na hem düzenli su verme imkanı sağlanacağı 

hem de havzanın taşkınlardan korunacağı ifade edilmiştir. 

4.1.4.3 Yeraltısularının Aşırı Kullanımı  
İnsanların suya olan talebi sürekli artmaktadır. Bu ihtiyaçların zamanında 

karşılanamaması halinde en kolay çözüm olarak kaçak yeraltısuyu temini yoluna 

gidilmektedir. Böylece yeraltısularının kontrol edilmesi zorlaşmakta, beslenim ve emniyetli 

çekim dengesi bozularak yeraltısuyu seviyelerinde anormal düşüşler ortaya çıkmaktadır. Aşırı 

çekimler nedeniyle yeraltısuları kalıcı olarak düşerek suyun elde edilmesini teknik ve 

ekonomik açıdan güçleştimekle birlikte akiferlerin yapılarında da bozulmalara neden 

olabilmektedir. Dünyada gelecekte ciddi su sıkıntılarıyla karşılacağı öngörülmektedir. Bu 

nedenle doğal olarak depolanmış olan yeraltısularının kullanımlarının kontrol altına alınması 

ve kirlenmesinin engellenmesi gerekmektedir.        

Yeraltısuyunun en yoğun kullanım alanı sulamalardır. Aşağıda Güney Doğu Anadolu 

Bölgesinden Harran Ovası ve Ceylanpınar civarındaki YAS gözlem kuyularına ait seviye 

grafikleri verilmektedir.  

HARRAN OVASININ (DOĞUSU) YILLARA GÖRE YERALTISUYU TABLASI SEVİYE GRAFİĞİ
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       Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü 
Şekil Su - 5 Harran Ovası Yeraltısuyu Tablası Seviye Değişimi   

      
 

AĞÖREN KUYUSUNUN (41058)YILLARA GÖRE YERALTISUYU SEVİYE GRAFİĞİ
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       Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü 
 

 Şekil Su - 6 Agören Kuyusunun Yeraltısuyu Seviye Değişimi   
      

MARDİN-CEYLANPINAR OVASININ YILLARA GÖRE YERALTISUYU TABLASI SEVİYE GRAFİĞİ
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        Kaynak: DSİ Genel Müdürlüğü 
 

Şekil Su - 7 Mardin-Ceylanpınar Ovası Yeraltısuyu Tablası Seviye Değişimi 
       

Şekil Su - 5 ve Su - 6’dan da görüldüğü üzere tüm bölgeyi temsil etmemekle birlikte, 

yapılan YAS seviye gözlemlerine göre, Harran Ovası’nın doğusundaki 3839, 19231 ile 19927 

nolu ve kuzeyindeki 41058 nolu yeraltısuyu seviye gözlem kuyularının yeraltısuyu 

seviyelerindeki 70’li yıllardan itibaren başlayan düşüş GAP sulamalarının devreye girdiği 

1994 yılından sonra yeraltısuyu kullanımının azalmasından dolayı tekrar yükselmektedir. 
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Sulama yatırımlarının henüz gerçekleştirilmediği Ceylanpınar Ovası’nda (Şekil Su - 7) 12754, 

11956 ile 47278 nolu yeraltısuyu seviye gözlem kuyularında ise yeraltısuyu kullanımına bağlı 

olarak su seviyesindeki düşüş (yaklaşık 15 m) açıkça görülmektedir.   

Bu grafiklerden de görüldüğü üzere havzalarımızdaki aşırı yeraltısuyu kullanımının ve 

kaçak kullanımın önüne geçilebilmesi için sulama projerinin bir an önce yapılması gereklidir. 

Türkiye’de yeraltısuyu kullanımında bazı havzalarda (Konya Kapalı Havzası, 

K.Menderes, Ergene) mevcut rezervlerin tamamının tahsisi yapılmış olup, artık yeraltısuyu 

tahsisi yapılmamaktadır. Bu nedenle ve son yıllarda yaşanan su sıkıntısı sonucunda kaçak 

yeraltısuyu kullanım oranları oldukça artmıştır.  

Konya Kapalı Havzası yeraltısuyu kullanımın yaygın olduğu bir havzadır. Burada 50 

000 adetin üzerinde kaçak kuyu olduğu, yeraltısuyunun 120 ila 140 m arasından çıktığı ifade 

edilmektedir. 

DSİ IV. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Konya Kapalı havzasında 

ruhsat verilen kuyuların yanında izinsiz açılan kuyular da bulunduğu, rasat kuyularında 

yapılan gözlemlere göre; izinsiz açılan kuyu sayısının ruhsatlı kuyuların sayısından daha fazla 

olduğunun tahmin edilmekte olduğu, bölgedeki yeraltısuyu kullanımını tespit etmek ve 

alınması gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla Konya Kapalı Havzası’nın Çevre ve Orman 

Bakanlığı tarafından pilot bölge ilan edildiği, DSİ Genel Müdürlüğü’nün talimatları 

doğrultusunda 5 Kasım 2007 tarihinde yeraltısuyu kuyuları envanter çalışması başlatıldığı, 

yeraltısuyu kuyuları tespit çalışmalarının Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, KOSKİ, 

MEDAŞ kurumları ile Muhtarlıkların yardım ve destekleriyle yürütülmekte olduğu, bugüne 

kadar bölgenin (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) alansal olarak % 65’lik kısmında çalışma 

yapıldığı ve  34 800 adeti Konya ilinde olmak üzere toplam 48 900 adet kuyu tespit edildiği 

ve söz konusu çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir. 

Konya Kapalı Havzası’nı tamamen temsil etmemekle birlikte; Çumra bölümü, 

Karapınar-Hotamış arası ile Hatip-Alakova blümündeki yeraltısuyu seviye gözlem kuyularına 

ait seviye grafikleri Ek 4A’da verilmektedir. Görüldüğü üzere tüm kuyulara ait yeraltısuyu 

seviyelerinde 80’li yıllardan itibaren bir düşüş görülmektedir. Kuyulardaki seviye düşüşü 

yaklaşık 10 ile 20 m arasında değişmektedir.  



                                             388

Tekirdağ İl Özel İdaresi tarafından yapılan sunumda, Ergene Havzası’ndaki 

yeraltısuyu akiferinde hızlı sanayileşmenin getirdiği aşırı su kullanımıyla su seviyesinin 

düştüğü ve kirlenme olasılığı doğduğu ifade edilmiştir. 

Ergene-Meriç  Havzasının işletme rezervi toplam 337,50 milyon m3/yıl olup, havza 

yeraltısuyu tahsislerine kapalı durumdadır. Tekirdağ bölümü ise Ergene-Meriç Havzasının 

dışında yer almakta olup, bu bölümün yeraltısuyu durumunun belirlenmesi amacıyla DSİ 

tarafından havzanın değerlendirmesi yapılacaktır. 

Tekirdağ ilini tamamen temsil etmemekle birlikte, Çorlu, Hayrabolu ve Saray 

civarındaki yeraltısuyu seviye gözlem kuyularınaa ait seviye grafikleri Ek 4B’de 

verilmektedir. Görüldüğü üzere tüm kuyulara ait yeraltısuyu seviyelerinde 90’lı yıllardan 

itibaren bir düşüş görülmektedir. Kuyulardaki seviye düşüşü yaklaşık 20 ile 50 m arasında 

değişmektedir.  

DSİ XI. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Ergene Nehri’ndeki kirliliğin 

yeraltısuyunda kirlenmeye sebep olabileceğinden 1998-2006 yıllarının kapsayan yeraltısusyu 

kirliliği çalışmasında inorganik kirlenme parametrelerinden civa, arsenik, çinko, kurşun, 

siyanür vb. değerlerin normal değerlerinin altında olduğunun gözlendiği ifade edilmiştir.   

DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda Sakarya ilinde  DSİ tarafından 

271 adet  ruhsat verilen kuyu bulunmakta olup 45 milyon m3 yeraltısuyu kullanılmakta 

olduğu, izinsiz açılan kuyu sayısının bilinmediği ifade edildi. 

İller Bankası tarafından yapılan sunumda, kaçak kuyu hadisesinin özellikle yer altı 

sularının aşırı derecede düşmesine ve bunun sonucunda yapılan projelerin, yapılan 

yatırımların da boşa gitmesine neden olduğu, bundan yirmi yıl kadar önce Kayseri, Ürgüp 

civarında belirlenen su havzalarında ilk kez açılan kuyulardan 70-80 l/s civarında su elde 

edilirken zaman içerisinde sulama amaçlı izinsiz açılan yüzlerce kuyu  sonucunda bugün o 

bölgedeki yeraltı suyunun hem düştüğü hem de tesislerin çalışamama durumuyla karşı karşıya 

kaldığı, yine Karadeniz Bölgesinde otuz yıl önce yer altından su temin edilebilirken ve 

Karadeniz Bölgesi derelerinin yaklaşık % 80’inden su elde edilebilirken bugün bu oranın 

tersine döndüğü % 20 civarında su elde edilebildiği ifade edilmiştir. 

İZSU tarafından yapılan sunumda, nüfus yoğunluğu nedeniyle kişi başına düşen su 

miktarının 759 m3/kişi ile Türkiye ortalamasının altında olduğu dolayısıyla su kaynaklarının 
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doğru yönetilmesinin önemli olduğu, şehrin su kaynaklarının %37’sini yüzeysel suların, 

%62’sini yeraltı sularının oluşturduğu, yeraltı su seviyelerinde bir düşüş yaşandığı ancak, 

yüzeysel su kaynakları devreye girdikten sonra kuyuların zaman zaman dinlenmeye alınarak 

bu azalmanın belli ölçüde dengelediği ifade edilmiştir.  

Hatay ilinde yapılan sunumlarda, kaçak yeraltısuyunun yaygın olarak kullanıldığı ve 

yeraltısuyu seviyelerin oldukça düştüğü, DSİ projelerinin acilen yapılması gerektiği ifade 

edilmiştir. Kırıkhan Sulama Birliği tarafından ovada 5 m’den su çıkarılırken şimdi 650 m’ye 

kadar inildiği ifade edilmiştir.  

Amik Ovası kuyu seviye grafikleri Ek 4C’de verilmektedir. Görüldüğü üzere 

yeraltısuyu seviyelerinde 15763 ve 15768 nolu gözlem kuyularında 2000’li yıllardan itibaren 

yaklaşık 6-7 m’lik bir düşüş görülmektedir. Sulama mevsimlerinde düşüş yaklaşık 25 m’ye 

kadar olmakla birlikte, yağışlı mevsimlerde beslenilme yeraltısularında seviye tekrar 

yükselmektedir. Reyhanlı’da ise 2004 yılından itibaren yaklaşık 3 m’lik bir düşüş 

görülmektedir.  

DSİ VI. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Aşağı Aslantaş II. Merhale ve 

Amik-Tahtaköprü I Merhale Projesi’nin devam ettiği, Hatay Büyük Karaçay Projesi’nin ihale 

programında olduğu, Amik-Afrin Projesi Reyhanlı Barajı ve Sulaması’nın da yatırım 

programında olduğu, Burnaz kaynakları yörenin önemli bir içmesuyu kaynağı olduğu 13 

Mart  2007 Tarihli ve 26461 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Burnaz Kaynak Grubu 

Yeraltısuyu Rezervi ve Koruma Alanı” ilan edildiği, Burnaz Kaynakları’nın beslenme 

alanının mevzuatlar çerçevesinde özenle korunduğu, Amik Ovası yeraltısuyu rezervinin 

korunması için, Amik Ovası yeraltısuyu kuyusu taleplerine DSİ tarafından izin verilmemekte 

olduğu, organize sanayi bölgesi ve benzeri yer seçimlerinde DSİ görüşünde yeraltısularını 

kirletilmeyecek şekilde yer seçimi yapılması için azami hassasiyet gösterilmekte olduğu ifade 

edilmiştir.Yeraltısuyu kullanımında yaşanan sorunlardan bazıları şunlardır: 

 Yeraltısularının sınırlı bir kaynak olduklarının göz ardı edilerek tüm ihtiyaçları 

karşılayacağının düşünülmesi, 

 Kuraklığın yoğun olarak yaşandığı bölgelerde yüzey suyunun yetersiz olması 

nedeniyle tüm tarım arazilerin yeraltısuyundan sulanmasının talep edilmesi ve ayrıca 

içme suyunun da büyük bir kısmının yeraltısuyundan karşılanması, 
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 Konya Havzası başta olmak üzere bazı havzalarımızda mevcut rezervden fazla 

yeraltısuyu kullanımı olduğu için su seviyelerinde aşırı düşümlerin olması, 

 Yeraltısuyu kullanıcılarının ne kadar su çektiğinin tespit edilememesi, 

 Yeraltısuyu düşümlerinin gözle görülür şekilde olan ovalarda dahi ilave sulama 

sahalarının açılması hususunda ısrarların olması, 

 Çok sayıda kaçak kuyular açılarak yeraltısuyunun kontrolsüz kullanılması. 

 Sondaj makinelerine yaptırım uygulanmaması, olarak sıralanabilir.  

4.1.4.4 İçmesuyu Kullanımında Yaşanan Sorunlar  
İnsanların en temel ihtiyacı sudur. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından 

Komisyona yapılan sunumda, dünya nüfusunun geçtiğimiz yüzyılda 3 kat arttığını, aynı 

dönemde su kullanımının ise 6 katına çıktığını, dünya nüfusunun %20’sini oluşturan 30 

ülkenin su kıtlığı ile karşı karşıya olduğunu, 2025 yılında bu oranın %30’a ulaşacağı ve 50 

ülkenin su krizi yaşayacağının öngörüldüğü, dünya’da 2,3 milyar kişinin sağlıklı suya hasret 

olduğu, her yıl 250 milyon insanın kirli sularla bulaşan hastalıklara yakalandığı ve yaklaşık 5 

milyon kişinin yaşamını kaybettiğini ifade etmiştir. 

İçmesuyu temininde de, son yıllarda bazı bölgelerimizde yağışlardaki azalma ve 

barajlarda hesapsız işletme çalışması nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.  

TMMOB adına Komisyona yapılan sunumda, Ankara’da yaşanan su sorununun 

yönetimsel yanlışlıkların bir sonucu olduğu, geçmişte de böyle kuraklıkların yaşandığı, 

Belediyenin uyarılara rağmen yaklaşan su sorunun görmezden geldiği, şebeke suyunun park 

ve bahçe sulamalarıyla israf edilmesinin su sıkıntısının başlıca nedeni olduğu ifade edilmiştir.  

ASKİ tarafından yapılan sunumda, 2007 yılı yaz mevsiminde yaşanan su problemine 

neden olan sebeplerin üç ana başlık altında toplanabileceği, birincisinin Ankara’nın 

barajlarının yüzeysel sular denilen yağmur, kar suyu ve çeşitli derelerden gelen sulardan 

beslendiği, yağış miktarlarındaki azalma ve su seviyelerindeki düşüşten dolayı Ankara’nın 

barajlarında yeteri kadar su toplanılamadığı, bundan dolayı ve günlük tüketiminin de fazla 

olmasından ötürü barajlardaki su seviyesinin azaldığı, ikincisinin özellikle yaz aylarında 

mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı yüksek buharlaşma 

yaşandığını, bunun da su seviyesindeki düşmenin ana sebeplerinden birisi olduğu, 

üçüncüsünün ise özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve çeşitli kamu kurumlarının 
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ısrarla vurguladığı noktanın Ankara’nın su tüketimindeki artış olduğu, dolayısıyla bu sene 

yeşil alan sulamasının içme suyundan değil sadece kuyu sularından yapıldığı ifade edilmiştir. 

İklim koşullarıyla birlikte en önemli sıkıntı fiziksel ve fiziksel olmayan nedenlerden 

kaynaklanan ve yüksek miktarlara ulaşan su kayıplarıdır. Şehir şebekelerindeki projelendirme, 

imalat ve işletme kaynaklı kayıplar önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.  

İçme suyu şebeke sisteminde su kaybı şebekeye verilen su miktarından faturalı 

tüketiciye ulaşan su miktarı çıkarıldığı zaman geriye kalan su miktarı toplam su kaybı olarak 

tarif edilir. Faturasız olarak kullanılan su miktarı ülkemizde önemli bir miktar tutmaktadır. 

Şebeke sisteminde su kaybı da bunlardan birisidir. Sızıntı suyu kaybı şebeke sistemi 

üzerindeki fiziksel kayıplardan ileri gelmektedir. Bu kayıplar oldukça yüksektir. Büyük 

kayıplar patlaklardan, bağlantı yerlerinin aniden kırılmasından ve yüksek basınçtan ileri gelir. 

Uluslararası Su Servisi Birliğinin (IWSA) 1991 yılında yaptığı bir çalışmaya göre 

Gelişmiş ülkelerde su kaybı %8-24 arası, Yeni sanayileşen ülkelerde %15-24 arası, 

Gelişmekte olan ülkelerde %24-45 arasında değiştiği rapor edilmiştir.  

Yapılan bir çalışmada, Ankara’da içme suyu dağıtım şebekesinde su kaybı % 50-58 

dır. İstanbul’da bu değer yaklaşık olarak %30-35 civarındadır. İzmir’de ise bu değer %44 

civarındadır. Antalya’da %52, Adana’da %60, Gaziantep’te %42, Konya’da %50, Kayseri’de 

%50, Bursa’da %43, Kocaeli’nde %58,  Diyarbakır’da %60, Denizli’de %57 ve Mersin’de ise 

%60-65 mertebesindedir. Yukarıdaki değerler incelendiği zaman su idaresinin olduğu illerde 

dahi (İstanbul ili hariç) şebeke sisteminde su kaybı gelişen ülkeler mertebesinden dahi 

yüksektir. Türkiye’de içme suyu şebeke sistemine verilen suyun ortalama %50 si 

kaybolmaktadır. Bu oranlardan da görüleceği gibi şebekelerdeki su kaybı oranı gelişmekte 

olan ülkelerdeki orandan bile daha yüksektir. 

İller Bankası tarafından yapılan sunumda, su konusunda şehir şebekelerindeki kayıp 

ve kaçak su kullanımının önemli bir problem olduğu, %50’lerin üzerinde şehir şebekelerinde 

kaçak söz konusu olduğu, özellikle abone bağlantılarında da çok büyük sıkıntılar yaşandığı, 

seçilen borulardaki yetersizlikler, şebekelerin eski olması ve projelendirmedeki eksiklikler 

açısından da kayıp-kaçak oranlarının fazla olduğu, ancak şehir şebekelerindeki bu sorunun 

giderilmesi için finans ihtiyacı olduğu, bu bakımdan belediyelere bu konuda finansal destek 

sağlanabilirse büyük oranda su konusunda bir kazanç sağlanabileceği, diğer bir sorunun ise 
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kaynak sularının izninde yaşanmakta olduğu, yeri geldiğinde halk ihtiyacı olmamasına 

rağmen, kaynak suyunun o belediyeye verilmesine engel olunduğu ifade edilmiştir. 

İller Bankası, Etüt ve Plan İşleri Dairesi Şube Müdürü Sevtap ÇAĞLAR İller 

Bankasınca yapılan içme suyu şebeke tesisleriyle yaklaşık ülkenin yüzde 75’ine içme suyu 

şebekesi sağlandiğı ancak ülke genelinde baktığımızda bu oranın yaklaşık yüzde 95 civarında 

olduğunu ifede etmiştir. 

ASKİ tarafından yapılan sunumda, Ankara’nın şebeke sistemindeki su kaybının % 

30’un altında olduğu ifade edilmiştir. ASAT yaptığı sunumda  içmesuyu şebeke sisteminde % 

42 gibi yüksek bir kayıp kaçak oranının görüldüğü ifade edilmiştir. Antalya ilinde 42,5 

milyon m3 kayıp ve kaçak su için boşa giden enerji miktarı 24,8 milyon kWh/yıl olarak 

belirtilmiştir. İZSU tarafından yapılan sunumda da, yapılan çalışmalarla daha önce %64 olan 

kayıp kaçak oranının %45’e çekildiği ifade edilmiştir. 

Yukarıda verilen oranlardan da görüleceği gibi, büyük maliyetlerle insanların 

kullanabileceği hale getirilen suyun yaklaşık yarısı şebekelerde kayba uğramaktadır. 

Belediyelerin öncelikli görevi kullanılabilir hale getirilen bu suyun şebekelerde kayıp oranını 

minimuma indirecek altyapı çalışmalarına gerekli yatırımı yapmaktır. 

Havzalarda oluşturulan birlik modellerinin gerektiği gibi işleyememesi ve bu modeller 

çerçevesinde oluşturulmaya çalışılan su yönetimi sistemlerinde suyu getiren, arıtan, hizmete 

sunan kuruluşun aynı kurum olmaması su bedelinin tahsilatında ve diğer çevresel altyapı 

yatırımlarının hayata geçirilmesinde sorunlara neden olmaktadır. 

4.1.4.5 Su Kirliliği  
Su kirliliği su kaynaklarını olumsuz olarak etkileyerek kullanımını sınırlandıran en 

önemli etkendir. İçme suyu sağlayan havzalarda koruma tedbirlerine uyulmamakta, 

yapılaşmaya izin verilmektedir. Bu da suların kirlenmesine neden olmaktadır. Yerleşim 

bölgelerinde yeterli atıksu altyapı tesisleri olmadığından evsel ve endüstriyel atıksular 

doğrudan alıcı ortama deşarj edilmekte nehirlerimizi, yeraltısularını ve göllerimizi kirleterek 

su kirliliğine sebep olmaktadır. Mevcut arıtma tesislerinde de işletme açısından, personel ve 

kaynak yetersizliği nedeniyle büyük sorunlar bulunmaktadır. Bununla birlikte kirlilik izleme 

ve denetleme çalışmaları için eğitimli personel, donanım ve bütçede eksiklikler mevcuttur.   
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 İller Bankası tarafından yapılan sunumda, banka olarak belediye nüfusu bazında 

bakıldığında % 7’sinin içme suyu arıtma tesisini yaptıklarını ve bu çalışmaların devam ettiği, 

atık su arıtımında yaşanılan sorunun projelendirmeden ya da teknik kriterden çok işletme 

boyutundan kaynaklandığı, İller Bankası tarafından yapılıp belediyeye teslim edilen tesislerin 

işletme boyutunda eleman yetersizliği ve kaynak yetersizliği nedeniyle problemler yaşandığı 

ifade edildi. 

Nehirlerimizdeki sanayiden ve evsel atıksulardan meydana gelen kirlenmeye Ergene 

Nehri örnek olarak gösterilebilir. Uluslararası su niteliğinde olan Meriç nehrinin en önemli 

kolu olan Ergene nehri Trakya bölgesinin kuzeyinde Istranca Dağları’ndaki kaynaklardan 

doğmaktadır. 194 km uzunluğunda 10,73 km2 yağış alanına sahip Trakya bölgesinin en 

önemli akarsuyudur. Ergene nehri havzasında, Kırklareli’nin Lüleburgaz, Babaeski, Vize, 

Pınarhisar, Pehlivanköy ve Kofçaz, Tekirdağ’ın Çorlu, Çerkezköy, Malkara, Hayrabolu, 

Saray, Muratlı ile Edirne’nin Uzunköprü, Yeniköy, Havsa, Süloğlu, Meriç gibi merkezleri yer 

almaktadır. Bu yerleşim merkezlerinde 800 bini aşkın insan yaşamını sürdürmektedir. Nehir, 

yaklaşık 300 bin dekarlık 1. 2. ve 3. sınıf önemli tarım alanlarını besleyen en önemli 

akarsudur. Havza günümüzde sanayi merkezi haline gelmiştir. Havzada sanayi tesislerinin 

artmasına Türkiye’nin ticaret merkezi olan İstanbul’a yakın olması, ithalat, ihracat ve 

hammadde açısından ulaşım kolaylığı, uygun büyüklükte arazinin kolay temin edilmesi vb 

etkenler neden olmuştur. Bunun sonucunda altyapı ve arıtma tesislerinin yetersizliği nedeniyle 

de evsel ve endüstriyel atıksular bu nehre deşarj edilmekte, nehir ve kolları bir nevi atıksu 

toplama kanalı olarak çalışmaktadır. Bu durum havzada insan sağlığını tehdit etmekte ürün 

verimi ve kalitesini düşürmektedir. 

 Edirne Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, bu 

sorunların çözümü ve Ergene Nehri’nin ıslahı kapsamında, ilgili kurumların da katkısıyla 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, “Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı Projesi“ 

ihale edildiği, 4 Eylül 2006 tarihinde başlayan proje çalışmalarının Ocak 2008 de 

tamamlandığı ifade edilmiştir.  

Proje ile, Havzadaki mevcut kirlilik durumunu belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede 

çevre problemlerini bütüncül çözüm önerileri getirerek uygulamaya konulmasının sağlaması, 

bölgede mevcut çevresel yapı çeşitleri, sayısı, yerleşim alanı, boyutları, arıtma çeşitleri gibi 

bilgiler göz önünde bulundurularak Çevre Master  Planı oluşturulması amaçlanmıştır.  
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Sakarya Nehri de kirlilik problemiyle karşı karşıya olan bir nehirdir. Sakarya Valiliği, 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda Sakarya Nehri’nin yatağında 

taşıdığı su ile birlikte Ankara, Eskişehir ve Bilecik illerinde oluşan evsel ve endüstriyel 

kirlilik yükünü de taşımakta olduğu, Sakarya Nehrinin korunabilmesi ile ilgili olarak Sakarya, 

Eskişehir, Bilecik ve Bursa İllerinin katılımı ile 13.06.2007 tarihinde Sakarya’da ve 

26.07.2007 tarihinde Eskişehir’de koordinasyon toplantısı düzenlendiği, önümüzdeki 

günlerde de aynı konu ile ilgili olarak Sakarya’da koordinasyon toplantısı yapılmasının 

planlandığı, Sakarya Nehri kenarında ve yakın çevresinde bulunan işletmeler incelendiğinde 

faaliyet gösteren 46 işletmenin 15 tanesinin atıksu arıtma tesisi bulunduğu, 20 işletmeden 

herhangi bir atıksu deşarjı olmadığı, henüz atıksu arıtma tesisini kurmamış olan tesis ve 

belediyelerin arıtma tesislerini kurmaları hususunda gerekli takiplerin yapılacağı, yine 

Sakarya Nehrine bağlanan Çark Deresi’ne deşarj yapan 8 adet işletmenin arıtma tesisleri ve 

deşarj izinlerinin olduğu, Sakarya Nehri kıyısında bulunan Pamukova, Geyve ve Alifuatpaşa 

yerleşim alanlarının tamamlanmamış kanalizasyon sistemleri ve evsel atıksu arıtma 

tesislerinin bulunmaması nedeniyle nehrin kirliliğinin artmasına önemli etkileri bulunmakta 

olduğu ve bu belediyelerden atıksu arıtma tesisi iş termin planları alındığı ifade edildi. 

4.1.4.6 Göllerde Yaşanan Sorunlar  
Türkiye coğrafi konumu itibariye pek çok göle sahiptir. Bu göllerin ekolojik önemleri 

kadar sosyo-ekonomik faydaları da vardır. Göller aynı zamanda önemli sulak alanlardır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği kapsamında özellikle 

su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar hakkında sözleşme 

(Ramsar Sözleşmesi)‘nin uygulanmasına yönelik, uluslararası öneme sahip olsun veya 

olmasın tüm sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve bu konuda görevli kurum ve 

kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon esasları belirlenmektedir. Bu çerçevede, 12 

tanesi Ramsar kapsamında olmak üzere toplam 135 alanda çalışmala yapılmaktadır.  

 Su kalitesi uygun olan bazı göller su bilançoları dikkate alınarak geliştirilen projeler 

ile tarımsal sulama, enerji üretimi ve içmesuyu amaçlı kulanılmaktadır. İçme ve kullanma 

suyu amaçlı olarak kullanılan göllerde suyu kullanan ilgili idare; DSİ, büyükşehir 

belediyeleri, belediyeler ve kirliliği önleme ve koruma kapsamında Çevre ve Orman 

Bakanlığı, su ürünleri üretimi yapılan alanlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, sulama 

amacıyla kulanılması planlanan göllerde DSİ, sulak alanlar ve hassas koruma alanlarında 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca çalışmalar yapılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi 

göllerde çok başlı bir yapı mevcuttur. Göl yönetimi ile ilgili düzenleme yapılarak, göllerin 
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bütüncül havza yönetimi anlayışı içinde tek bir otoriteye bağlanması su kanununda yer 

almalıdır. 

Ülkemizde iklim değişikliği ve insan baskısı nedeniyle göllerimizde de çeşitli sorunlar 

ortaya çıkmaktadır. Yağışlardaki azalma, sıcaklık artışı ile birlikte buharlaşmanın artması göl 

su bütçesini olumsuz etkilemekte, sulama ve içmesuyu taleplerinin karşılanması da su 

seviyenin düşüşünü hızlandırmaktadır. Bazı göllerimizin seviyelerine ilişkin bir 

değerlendirme aşağıda verilmektedir. 

Tablo Su – 27 Çeşitli Göllere Ait Göl Gözlem İstasyonu (GGİ) Verilerinin 
Değerlendirmesi 

GGİ 
No Göl Adı Havza Adı Kotu 

(m) 
Gözlem 
Süresi 

Ortala
ma 

Seviye 

(m) 

2006 Yılı 
Seviyesi 

(m) 

217 İznik Gölü Müteferrik Marmara Suları 83,64 1992-2006 84,57 84,93
334 Uluabat Gölü Susurluk Havzası 1,8 2004-2006 3,88 3,97
905 Eğirdir Gölü Müteferrik Orta Akdeniz Sl. 914,50 1953-2006 917,54 917,48
1012 Burdur Gölü Burdur Gölü Kapalı H. 844,69 2000-2006 845,71 845,60
1240 Sapanca Gölü Sakarya Havzası 30,39 1955-2006 31,64 31,67
1619 Tuz Gölü Konya Kapalı Havzası 903,97 1960-2005 905,04 904,90*
1624 Beyşehir Gölü Konya Kapalı Havzası 1121,03 1953-2006 1123,26 1122,06
2501 Van Gölü-Tatvan Van Gölü Kapalı Havzası 1646,59 1944-2006 1648,26 1649,34
2508 Van Gölü-İskele Van Gölü Kapalı Havzası 1646,25 1969-2006 1648,87 1649,40
2512 Erçek Gölü Van Gölü Kapalı Havzası 1806,82 1999-2006 1808,76 1809,08

              Kaynak: EİE, 2006 
* 2006 yılında sağlıklı değer alınmadığı için 2005 yılı itibariyle değerlendirilmiştir. 

Ülkemizde önemli bazı göllerdeki ortalama seviyeler ile 2006 yılı ortalama seviyeleri 

karşılaştırıldığında; Sıcaklıkların yüksek olduğu bölgelerden olan, Göller Bölgesinde yer alan 

göllerden Eğirdir Gölü’nde 6 cm, Burdur Gölü’nde 11 cm ve Beyşehir Gölü’nde 1,2 m düşüş, 

yine sıcaklıkların yüksek olduğu İç Anadolu Bölgesindeki Konya Kapalı Havzası’nda 

bulunan ve ülkemizin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü’nde 2005 yılına göre 14 cm düşüş 

görülmektedir. Marmara Bölgesi’nde yer alan göllerden Sapanca Gölü’nde 3 cm, Uluabat 

Gölü’nde 9 cm ve İznik Gölü’nde 36 cm artış, Doğu Anadolu Bölgesindeki Van Gölü Kapalı 

Havzasında yer alan ve ülkemizin en büyük gölü olan Tuz Gölü’nde Tatvan istasyonuna göre 

1,08 cm ve İskele istasyonuna göre 0,53 cm, Erçek Gölü’nde ise 32 cm artış görülmektedir. 
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Şekil Su - 8  Yıllara Göre Göl Seviyeleri Değişimi 
 

Önemli göllerimizin bazılarındaki GGİ’nın uzun yıllık ortalama göl seviye değerleri 

incelendiğinde, Beyşehir Gölü’nde 1990 yılından, Tuz Gölü’nde 2000 yılından itibaren bir 

düşüş trendine girildiği, Sapanca Gölü’nün normalleri civarında olduğu, Van Gölü’nde ise 

1990 yılı başlarından ve İznik Gölü’nde 1997 yılından itibaren bir artış olduğu, Eğirdir 

Gölü’nde ise bazı yıllarda yaşanan düşüşler sonrası 1996 yıllarındn itibaren bir artış eğilimine 

girdiği görülmektedir.  
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Burada bazı göllerimiz için kısa bir değerlendirme yapılmış olup bu değişimlerin 

nedenlerine ilşikin kapsamlı bir çalışma yapılması gereklidir.     

Küresel iklim değişikliğinin Türkiye’nin tatlı su ekosistemleri üzerine etkileri 

konusunda Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülserap Nilgün KAZANCI, tatlı su 

ekosistemleri olan akarsu, göl, sulakalan, soğuk ve sıcak su kaynaklarının iklim 

değişikliğinden önemli derecede etkilenecek doğal kaynakların başında gelmekte olduğunu, 

sıcaklık ve ortamdaki su miktarının sucul ekosistemlerde birçok ekolojik süreci düzenleyen 

ana faktörler olduğunu, birçok sucul canlının dağılımının sıcaklığa bağlı olduğunu, yine sucul 

ekosistemlerdeki üretimin düzeyini belirleyen ana etmenin de sıcaklık olduğunu, su 

hacmindeki değişimin göllerde, sulakalanlarda ve akarsularda canlıların yaşama ortamlarında 

da değişimlere neden olacağını ve bunun ekosistemlerdeki canlı kompozisyonunu da 

değiştireceğini,  değişikliklere hassas olan canlıların ortadan kalkacağını, akarsuların 

taşıdıkları su miktarı ve akıntı hızlarında iklim değişikliğinin sonucu olarak yağışın azalması 

ile ortaya çıkacak düşüşlerin yanında su kalitelerindeki değişimin yeteri kadar ilgi 

çekmediğini, aslında su miktarının azalmasının bu kalitedeki düşüşlere de etki ettiğini, 

sıcaklığın artışı ile alg üretiminin de artacağı ve birçok gölün ötrofik duruma geçeceğini ve 

bunun su kalitesinin düşmesi demek olduğunu, göllerden sulama amaçlı kontrolsüz su 

çekilmesinin ve toprak elde etmek için kurutulmalarının iklim değişikliğinden daha tahrip 

edici olabildiği, 1999-2000 yayınlarında yer alan Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 

desteklenen bir projede on altı sucul ekosistemi incelediklerini ve bu çalışmalarda sığ göl 

ekosistemlerin bazıları için su içermediği dönemler saptadıklarını, Çorak Gölü’nün üç yıllık 

çalışma süresince kuru olduğunu, 1998 yılında göl alanında ancak 30 santim derinliğinde su 

bulunduğunu, Yarışlı Gölü’nün ise Mayıs 1996’da tamamen kuru olduğu, Eber Gölü’nün 

maksimum derinliğinin 1983 yılında 3,28 metre iken 1996 yılında 1 metre olarak 

saptandığını, Akşehir Gölü’nün 1983 yılında 4,99 metre derinlikle orta derinlikte bir göl iken 

1996 yılında 2,5 metre maksimum derinlikle sığ göl grubuna girdiğini, Karamuk Bataklığı 

olarak adı verilen gölün derinliğinin 1983 yılında 5 metre iken 1996 yılında 1,5 metre olarak 

belirlendiğini, Akşehir, Eber, Karamuk Bataklığının suları tuzlu olduğu için sulamada 

kullanılmadığını, burada tamamen havanın ısınmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir 

buharlaşma söz konusu olduğunu, bazı göllerin ise iklim değişikliğinin etkilerinden çok, 

sulama için kullanılmaları nedeniyle su seviyesinin düştüğünü bildiklerini, örneğin, Karataş 

Gölü’nün maksimum derinliğinin 1993 yılında 10 metre iken 1996 yılında 1,5 metre olarak 

saptandığını, o dönemde bu gölden kontrolsüz su çekimi yapıldığını, Çavuşçu Gölü’nün 
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derinliğinin de, üç yıllık çalışma döneminde 5,5 metreden 3 metreye kadar düştüğünü 

saptadıklarını, mevsimsel etkilerin yanı sıra gölden sulama amaçlı su çekilmesinin su 

seviyesinin düşmesine neden olduğunu, orta derinlikteki göllerden olan Beyşehir Gölü’nün 

1983 yılında maksimum derinliği 10 metre iken 1996 yılındaki çalışma döneminde 7 metre 

olarak saptandığını, Beyşehir Gölü’nün sulama ve hatta arıtılarak içme suyu olarak da 

kullanıldığını, sulama için kontrolsüz olarak su çekilmesinin iklim değişikliğinin etkileriyle 

birleşince göl seviyesinde düşmenin ortaya çıktığını, su kalitesinin ise çalışılan dönemde hafif 

ve orta kirli düzeyde olduğunu, şimdi bu kirlilik düzeyinin bu faktörler altında daha da artmış 

olması grektiğini, derin bir göl olan Burdur Gölü’nün su seviyesi 1985 ve 1995 yılları 

arasında 6 metrelik bir düşüş göstermiş olduğunu, Burdur Gölü’nün tuzlu bir su olduğu için 

sulamada ve evsel amaçlı kullanılmadığını fakat buraya gelen akarsuların üstüne barajlar veya 

göletler yapıldığını, Türkiye’deki sulak alan ekosistemlerine etkilere bakıldığında burada en 

belirgin örneğin Sultan Sazlığı’nda yaşadığımız sorun olduğu, hemen hemen buranın 

kuruduğunu, diğer bir alan olan Hotamış Sazlıkları’nın  tamamen kurumuş durumda olduğunu 

ifade etmiştir.  

DSİ IV. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Yukarı Göksu Havzası 

sularından yılda 414 hm3 suyun Konya Kapalı havzasına aktarılarak, Konya ve Karaman 

illerine ait 223 410 ha arazinin sulanmasını, 147,5 milyon KWh enerji üretilmesini ve Konya 

kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanmasını ihtiva eden 

Konya-Çumra III. Merhale Projesinin palanlandığı ve böylelikle Sulatan Sazlığı’na bir su 

takviyesinin olacağı ifade edilmiştir. 

İçmesuyu kaynağı olarak da kullanılan Sapanca Gölü’nde de son yıllarda bir kirlilik 

artışı oluştuğu ve su kalitesinde bir düşüşün ortaya çıktığı konusunda değerlendirmeler vardır. 

Ulaşım yollarından kaynaklanan kirleticilerin olduğu, havzada evsel, endüstriyel ve tarımsal 

kaynaklı kirliliğin arttığı ve özellikle sanayi için çekilen su kullanımının da göl üzerinde baskı 

oluşturduğu belirtilmektedir.  

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç ALBAY, 

ilk yıllarda çok atık olmasa da son iki yılda bu verilerin kötü yönde değişmeye başladığını, 

insanlarda birçok rahatsızlık yaratabilen halk dilinde yosun denilen alglerin çok artmaya 

başladığını, alglerin besin tuzlarını kullanmaları nedeniyle klorofil miktarında çok büyük artış 

gözlemlendiğini, Sapanca Gölü’nün hala birinci sınıf su kalitesi niteliğine rağmen özellikle, 

10 ile 20 metre arasında toksin üreten bir türün çoğaldığı bunun sağlık riski oluşturabildiğini, 
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Sapanca Gölü’nde gerçekten aşırı su çekimi yapıldığı, gölün yaklşık yılda 110 ila 130 milyon 

m3 su verimi olduğu, fakat bu su veriminin zorlandığı, su çekiminin suyu değiştirdiği 

ifedesinin yanlış olduğu, özellikle yaz aylarında göllerin tabakalandığını ve allttaki suyun üste 

gelmediğini, suyun dışarıya verilmesinin gerektiği ama suyu iki yıldır hiç akıtamadığımızı, 

sanayi amaçlı su çekiminin miktarının bilinmediğini, eğer sanayi için su çekimi bu hızla 

devam ederse içme suyu amaçlı kullanımın önüne geçecek gibi gözüktüğünü, gölle ilgili 15 

yıldır çalıştıklarını, microcystini devamlı ölçtüklerini, geçen şubatta 70 mikrogram civarı 

ölçtüklerin ve hemen Adasu ile temasa geçtiklerini, zaten yıllardır temas içinde olduklarını, 

arıtımdan sonra bu değerin 1’in altına düştüğünü ve insanların kesinlikle sağlıklı su içtiklerini, 

Dünya Sağlık Örgütünün bu miktarı 1 olarak önerdiğini bunun üzerindeyse o suyu 

kullandırmamaya çalıştıklarını, toksinleri sürekli ölçtüklerini, miktarın hiçbir zaman 1’in 

üzerine çıkmadığını ama gerçekten takip edilmesi gerektiğini, diğer bir şansında da zaten 

bunun suyun üst kesimlerinde olduğunu, suyun daha çok 12, 13, 17 bazen 16 metreden 

alındığını, onlara sağlıklı suyun 16 metrede olduğunu söyledikleri ve suyun oradan alındığını, 

bilim insanlarını korkutan konunun bu toksin artışı sürekli devam ederse bu göle bağımlı 

insanların ne içecekleri bu nedenle ya alternatif yaratılması ya da su çekiminin azaltılması, 

atık suların göle girişinin önlenerek kirliliğin engellenmesi ve bir an önce gölün ekosisteminin 

sağlıklı yürümesi için eski hâline dönülmesi gerektiğini ifade etmiştir.  

Adasu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Sakarya’nın şu anda su 

yönetiminin Adasu tarafından yürütüldüğü, 2031 yılının nüfus tahminine gore yıllık su 

ihtiyaının 160 hm3 olacağı, su ihtiyacının % 85’inin Sapanca Gölü’nden alındığı, şu anda 

1970’li yıllarda ve 1980’li yıllarda yapılmış olan 16-17 metre derinlikten su alan iki isale 

hattıyla su alındığı, zeminin çamur olduğu, yeni yapılan isale hattında asansör sistemi 

kurulduğu, yerine göre 10 metreden yerine göre 20 metreden su alabilecek şekilde dizayn 

edildiği, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün Sapanca Gölü’nden 67 hm3 resmen tahsis ettiği, 

bunun şu anda 55 hm3 ‘ünün kullanıldığı, DSİ kayıtlarında fiili kullanım olarak Petkim AŞ ve 

Tüpraş’ın yaklaşık 28-29 milyon m3 civarında su kullandığı, ancak Tüpraş’ın kapasitesinin 40 

milyon m3 olduğunu, bu kullanımın kontrol edilmediği, İzmit Su Kanalizasyon İdaresi’nin 

yakalşık 30-35 milyon m3 civarında su çekme kapasitesi olduğu, Kocaeli bölgesinin yeşil 

alanlarının bu sularla sulandığını, herhangi bir kontrol olmadığı, bunun dışında yine Mart 

2007 tarihinde Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na 30 milyon metreküp su tahsisi 

yapıldığı, şu anda 10 milyon m3 de gölünün doğal dengesinin korunması için Çark deresine 

bırakılması gerektiğinin DSİ’nin raporlarında geçtiği, bu durumda yaklaşık olarak 170-180 
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milyon m3’e yakın bir tahsisin gözüktüğü, bu durumun risk oluşturduğu, gölün güney 

kuşaklama kanalını İller Bankası’nın yaptığını, depremde zarar gören bölümlerinin Adasu 

tarafından onarıldığı, Adapazarı’nın il sınırları içerisinde kuzey kuşaklama kolektörünün 

projesini yaptırdıkları, şu anda ihale aşamasında oldukları, ancak Sapanca Gölü’nün İzmit 

bölgesinden çok yoğun kirlilik yaşadığı, bu konuda İzmit bölgesinden herhangi bir yatırım 

yapılmadığı, Sapanca Gölü’nün tek elden yönetilmediği, Adapazarı’nın içme suyu havzası 

olmasına rağmen idari olarak müdahale edilemediği, İzmit bölgesinde, kaçak yapılaşmanın 

özellikle Eşme bölgesinde ve Maşukiye bölgesinde devam ettiği, özellikle evsel atıklarla ilgili 

herhangi bir yatırım yapılmadığı, bunun da Sapanca Gölü’nün su kalitesine olumsuz olarak 

etki ettiği ve Sapanca Gölü’nün orta ve uzun vadede çok ciddi ekolojik risk taşıdığı ifade 

edilmiştir. 

DSİ III. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda 251 km2 yağış alanı ve 46,8 

km2 yüzey alanına sahip Sapanca Gölü’ne giren yıllık ortalama akımın 185 milyon m3, toplam 

aktif kapasitenin 150 hm3 olduğu, gölden çekilen yıllık su miktarının Adasu; 67,32 milyon m3, 

İsu; 30,00 milyon m3, Petkim Fabrikası; 14,40 milyon m3, Tüpraş Fabrikası; 14,76 milyon m3 

ve çıkış ayağı Çark Suyu’ndan 10,72 milyon m3 olmak üzere toplam 137,20 milyon m3 

olduğu ifade edilmiştir. 

Sakarya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, ilin başlıca içme 

suyu kaynağı olan Sapanca Gölü’ne sanayi tesislerinin arıtılmış dahi olsa atıksu deşarj 

etmesine müsaade edilmediği, havza içerisinde bulunan 2 tesisten birinin atıksularını 

kanalizasyon sistemine deşarj ettiği, diğerinin ise atıksularını arıttıktan sonra geri dönüşümlü 

olarak kullanmadığı, Sapanca Gölü Havzası içerisinde yapılan tarımsal faaliyetlerde 

kullanılan zirai ilaçlar gölün su kalitesini olumsuz yönde etkilediği, Sapanca Gölü içinde 

önemli bir tehdit oluşturan tarım ilaçlarının kullanımı ile ilgili olarak su kaynaklarının 

korunması amacı ile 28.04.2006 tarih ve 2006/24 sayılı MÇK ile tarım ilaçlarının doğru 

kullanımı ve çevreye vereceği olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik bir komisyon kurulması 

kararı alındığı ve kurulan komisyonun tarım ilaçlarının çevreye olumsuz etkilerini önlemek 

için kararlar aldığı ve çalışmaların sürdürüldüğü, ayrıca Sakarya Üniversitesi, Adasu ve İsu 

Genel Müdürlükleri, Sakarya ve Kocaeli Valileri, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ve DSİ 

Şube Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirilen Sapanca Gölü Çalıştayında, Sapanca Gölü 

için bir tehdit olan tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak çiftçilerin Organik Tarıma 

yönlendirilmesi ve tarım ilaçlarının bilinçli kullanımıyla ilgili gerekli bilgilendirme 

çalışmalarının yapılması gerektiği hususunda tavsiye kararı alındığı ifade edilmiştir.  
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Yine önemli göllerimizden olan Beyşehir Gölü’nde de kirlilik ve su seviyesindeki 

düşüş öenemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU, Konya İl Genel Meclisi tarafından Beyşehir 

Gölü Araştırma Komisyonu kurulduğunu, komisyon tarafından Bayşehir Gölü’nün Sorunları 

ve Alınması Gereken Önlemler hakkında bir rapor hazırladığını, Beyşehir Gölü’nün Konya 

ilinin en büyük su kaynağı olduğunu (5,4 milyar m3), Konya ve Isparta ili sınırları içerisinde 

yüz ölçümünün ortalama 650 km2 olduğunu, son yıllarda ise 550 km2’ye kadar düşebildiğini, 

Van ve Tuz göllerinden sonra Türkiye’nin 3. büyük, tatlı su gölü olduğunu, Konya Ovası’nın 

su sorununu çözmeden Beyşehir Gölü’nün sorunlarını çözmenin mümkün olamayacağını, 

göldeki problemlerin yağışların azalması, aşırı yeraltı suyu kullanımı ve golden su çekimi, 

erozyonla göl çanağının dolması ve kirlilik olduğunu, balıkçılığın bitme noktasında olduğunu, 

gölün yönetimi ve mevzuatın en ciddi sorunlardan bir tanesi olduğunu, sorunun sadece 

Beyşehir Gölü’nün sorunu olmadığını, göl havzasındaki yerleşim, insanların alternatif geçim 

kaynaklarının planlanması, onlara kırsal kalkınma fonlarından yeterince yer verilmemesi, 

tarımsal üretim sistemlerine geçilmemesinin sorunların detayları olduğunu, göl yönetim 

birimi oluşturulmasını, gölü besleyen dere yataklarının rehabilite edilmesi gerektiğini, 

kanalizasyon atıkları olduğunu, kamu-özel sektör tesislerine arıtma tesisi yaptırma 

zorunluluğu getirilmesi gerektiğini, balık kapasitesinin artırılmasının önemli olduğunu, 

Beyşehir Gölü havzasına organik tarım enstitüsünün kurulması ve Göl havzasının özellikle 

organik tarım bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, arazi toplulaştırması yapmamız gerektiğini, 

tasarruf eğitim kampanyalarına yine devam etmemiz gerektiğini, Kuraklık Mücadele İl 

Koordinasyon Kurullarının aktif hale geçirilmesi gerektiğini, bir de su toplama, dağıtım, 

kullanma yetki/yetkisizliğinin bertaraf edilmesini, bunların tek elde toplanması için gerekli 

tedbirlerin alınması gerektiğini, yeni sulama alanlarının açılması projelerinin askıya 

alınmasını, kaçak kuyuların tespitini yetmiş bin civarında kaçak kuyu olduğunu ve bunların 

çok az bir miktarı şu anda resmi statüde olduğunu, mutlaka damlama sulama sisteminin 

zorunlu hale getirilmesi gerektiğini, Konya’da tarıma dayalı sanayi oranının yüzde 46 

olmasını, başka sektörleri buraya kaydırmamız gerektiğini ifade etmiştir. 

DSİ IV. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, Ülkemizin en büyük tatlı su 

gölü olma özelliğini taşıyan Beyşehir Gölü’nün tabii bir göl olup, 1904 - 1914 yılları arasında 

Osmanlı Devleti tarafından yapılan çalışmalar sonucunda göl çıkışında inşa edilen ve halen 

kullanılan regülatör vasıtasıyla Beyşehir Gölü depolama tesisi haline getirildiği, Beyşehir 

Gölü’nün kendi yağış havzasının yağış rejimine bağlı olarak kurak yıllarda düşme, yağışlı 
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yıllarda yükselme olarak gözlenen bir salınım gösterdiği, Beyşehir Gölüne ait işletme 

kotlarının göl su seviyesinin geçmiş yıllardaki değişimleri, arazilerinin sulanmasını bekleyen 

yöre üreticilerinin sosyo-ekonomik durumları, taşkın sorunu ve Çevre Bakanlığı’nın önerileri 

dikkate alınarak minimum su sviyesinin 1121,0 m, maksimum su seviyesinin 1125,50 m 

olarak belirlendiği, Beyşehir gölünde 100 yıldır regülatörden çekilen su ve göl seviye 

rasatlarının günlük olarak yapıldığı, Beyşehir gölünün taban kotu’nun 1115,00 m olduğu, 

yaklaşık 40 yıl arayla yapılan iskandil haritalarının incelenmesi sonucunda,göl tabanında 

kayda değer dolma olmadığının görüldüğü, maksimum işletme kotu olan 1125,50 m de göl su 

derinliğinin 10,50 m, minimum işletme kotu olan 1121,00 m de ise göl su derinliğinin 6,00 m 

olduğu, göldeki su seviyesinin 6,00-10,5 m arasında salınım göstermekte olduğu, Beyşehir 

Gölü minimum işletme kotu olan 1121,00 m ile göl tabanı olan 1115,00 m arasındaki 2,393 

milyar m3’lük hacme hiçbir şekilde müdahale edilmemekte olduğu, Beyşehir Gölü’nün yağış 

havzasının 4086,4 km2 olup, göle yüzeysel akış, yeraltı suyu beslenimi ve göl yüzeyine düşen 

yağış yoluyla su girmekte, sulama ve tahliye amacıyla çekilen sular, buharlaşma ve kaçak 

yoluyla da gölün su kaybetmekte olduğu, işletmeye açılışından günümüze kadar geçen 

yaklaşık 100 yıllık periyotta yapılan gözlemlere göre Beyşehir gölü su seviyesi 1120,85 m ile 

1125,50 m arasında değişmiş olduğu, en düşük seviyelere 1934, 1962, 1974, 1994 ve 2002 

yıllarında, en yüksek seviyelere 1949, 1953, 1969 ve 1981 yıllarında ulaştığı, 11.01.2008 

tarihi itibariyle göldeki su kotunun 1121,80 m olduğu, ortalama göl besleniminin 994 milyon 

m3, ortalama göl veriminin 360 milyon m3 olduğu, 2007 yılında gölden çekilen suyun 244 

hm3, buharlaşmanın ise 880 milyon m3 olduğu, Beyşehir Gölü’nde muhtemel kirlenmenin 

önlenmesi amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınmasında fayda görüldüğü ifade edilmiştir: 

 Göl çevresinde kirletici unsur taşıyan yapılaşmaya ve faaliyetlere izin verilmemesi, 

 Yağış alanı içerisinde kalan yerleşim birimlerine ait evsel atıksuların arıtılmadan göle 

intikalinin önlenmesi, 

 Göl çevresinde yapılan tarımsal faaliyetler kapsamında organik tarıma önem 

verilmesi, 

 Göldeki balık popülasyonunun gölün doğal yapısına uygun hale getirilmesi. 

 Göle deşarj eden 9 adet balık işleme tesisinden kaynaklanan atıkların göle karışımının 

önlenmesi ve gölde balıkçılar için temizlik istasyonlarının yaptırılması, 

 Gölde aşırı avlanma önlenmeli, planlı ve verimli avlanma yapılmalı, balıkçılar bu 

amaçla eğitilmelidir. 
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 Göle kıyısı bulunan köy ya da yerleşim alanlarının kıyı şeridine balıkçı barınakları 

yapılmalı, göldeki teknelerin bakım ve onarımını, yağ, benzin ve motor atıklarını 

gölden tecrit edecek altyapı kurulmalıdır ve uyma zorunluluğu getirilmelidir. 

 Av malzemelerinin eskiyenleri mutlaka gölden uzaklaştırılmalıdır. Avcı 

malzemelerinin korunması sağlanmalı ve yasak dönemde kurallara uymayanlar anında 

cezalandırılmalı, çok caydırıcı yasa ve yönetmelikler geliştirilmelidir. 

 Beyşehir Gölü’nün su seviyesinin korunması, göldeki ve çevresindeki ekolojik 

dengenin yeniden sağlanması, gölün yeniden yöre halkının ekonomik kaynağı haline 

dönüştürülmesi için teknik bilgi birikimine sahip uzmanlardan kurulu tam yetkili bir 

göl yönetim birimi oluşturulmalıdır. 

 Gölü besleyen derelerin ve kaynakların ıslahları sağlanmalıdır. 

 Göl çevresinde, erezyonu önleme çalışmaları için bitki deseni ve ağaçlandırma 

çalışmalarına hız verilmelidir. 

 Göldeki balık kapasitesini arttıracak tedbirler alınmalı ve araştırmalar yapılmalıdır.  

 Gölün temizlenmesi çalışmaları başlatılmalıdır. 

 Tarımsal sulamada damlama yöntemine geçilerek gölden çekilen su miktarı 

azaltılmalıdır. 

Bununla birlikte sunumda, Beyşehir Gölü’nden yapılan su çekimlerini azaltmaya 

yönelik çalışmalar kapsamında, Beyşehir Gölü’nden atılacak taşkın suları ile ara havza 

sularını sulamada kullanılmak üzere depolayacak olan, Suğla depolamasının 2003 yılında 

işletmeye açıldığı, depolama hacminin 258,5 milyon m3 ve yıllık çekilen ortalama su 

miktarının 125,0 milyon m3 olduğu, 11.01.2008 tarihi itibariyle depolamadaki su miktarının 

133,4 milyon m3 olduğu, ayrıca Suğla havzasında bulunan ve Arvana düdenleri vasıtasıyla 

havza dışına kaçan yıllık ortalama 25 milyon m3 suyun 2007 yılından itibaren Suğla-Arvana 

pompa istasyonu ile Suğla depolamasına alınarak sulamaya kazandırıldığı, Beyşehir Gölü’ne 

ilave su temin etmeye yönelik çalışmalar kapsamında da Beyşehir Gölü’ne yılda ortalama 130 

milyon m3 su temin edecek olan Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı ve Gembos 

derivasyon tesislerinin inşa edildiği, böylece 2007 yılından itibaren Beyşehir gölüne yılda 

ortalama 130 milyon m3 su takviyesi olacağı, bu miktarın gölde yaklaşık  20 cm lik su 

seviyesine karşılık geldiği ifade edildi. 
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 Çıldır Gölü’nde kirlilik konusu gündeme gelmektedir. DSİ Genel Müdürü tarafından 

Komisyona yapılan sunumda,  Çıldır Gölü’nden daha fazla alanın sulanması için gölü takviye 

maksatlı 9 km’si açık ve 1 km. ’si tünel olmak üzere derivasyon kanalı inşa edildiği, ancak bu 

kanalın güzergahı boyunca yerleşim yerlerinden geçişi esnasında kirletilebileceği dikkate 

alınarak derivasyon kanalı mansabında çökeltim havuzu yapıldığı, bununla birlikte Çevre İl 

Müdürlüğü’nce de alınması gereken tedbirler söz konusu olup, yöre halkının alınacak bu 

tedbirlere daha duyarlı olmasının sağlanması gerektiği, Çıldır Gölü’ne kendi havzasından 

yılda 97 milyon m3 su geldiği, derivasyon kanallarından ise yılda yaklaşık 75 milyon m3 

suyun göle aktarıldığı, Çıldır Gölü’nden sulamaya alınan su 3 milyon m³ mertebesinde olup, 

bu miktarın gölün hidrolojisini etkilememekte olduğu ifade edilmiştir. 

İznik Gölü’nde çevre sorunlarının meydana geldiği belirtilmektedir. DSİ Genel 

Müdürü tarafından Komisyona yapılan sunumda, İznik Gölü’nden doğrudan içme suyu 

alınmasının bu aşamada söz konusu olamdığı, gölün su miktarının mevcut sulamaları ve 

endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu, ancak gölü besleyen Kocadere üzerinde 

yapılması planlanan Sölöz Barajı ile yılda yaklaşık 6 milyon m3 içme suyu temini ile ilgili 

çalışmaların devam etmekte olduğu, İznik Gölü çıkışında ve gölü besleyen dereler üzerinde su 

kalitesini izleme çalışmalarının devam ettiği ifade edilmektedir. 

Uluabat Gölü’nde de çevre sorunlarının meydana geldiği belirtilmektedir. DSİ Genel 

Müdürü tarafından Komisyona yapılan sunumda, Ülkemizin önemli su kaynaklarından biri 

olan Uluabat Gölü için kurumumuzun da katkılarıyla hazırlanmış olan Sulak Alan Yönetim 

Planı çerçevesinde mevcut durumun tespitine yönelik çalışmalar yapıldığı, kirletici 

kaynakların belirlendiği ve alınacak önlemlerin ortaya konulduğu, bu önlemler kapsamında 

gerekli çalışmaların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından  sürdürülmekte olduğu ifade 

edilmektedir. 

Simav Gölü’nün tekrar kazanılması ve Simav Çayı ve ovasının kirliliği konusunda 

Simav Kaymakamı tarafından yapılan sunumda, Simav Gölü’nün 22 000 dekarlık ve 5 

km2’lik alana sahip olduğu, DSİ tarafından 1960 yılında drenaj kanalları açılarak kurutulma  

projesinin uygulandığı, gölün kurutulması ile ortaya çıkan tarıma elverişli 18 500 dekarlık 

arazinin 17 606 dekarlık kısmının çevresinde bulunan köye 1984 2005 yılları arasında 

kiralandığı, 1960-1990 yıllarına kadar verimli olan arazinin yanlış uygulanan kiralama ve 

tarımsal faaliyetler ile çoraklaştığı ve verimsizleştiği, bölgenin ekolojisinin bozulmasının 

gölün geri kazanılması çalışmalarına neden olduğu, gölün yeniden oluşmasıyla jeotermal 
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enerji için gerekli olan su kaynağı sorununu da çözeceği, Simav ve çevre belediyelerce atıksu 

arıtma tesisleri yapma ve işletme birliği kurulduğu ve arıtma tesisinin ihale edildiği, gölün 

kazanılmasıyla birlikte baraj, gölet vb. yapıların yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Diğer 

taraftan jeotermal su kullanan mevcut tesislerde, projesinde olmasına rağmen kullanılan 

jeotermal suyun reenjeksiyonunun yapılmadığı ve seraların ısıtılmasında doğrudan kullanılan 

jeotermal suyun teknik sorunlara neden olduğu tespit edilmiştir. 

4.1.4.7 Yatırm Programına İlişkin Sorunlar 
Gelişmekte olan ülkemizde öncelikle nüfus ve gıda ihtiyacı sürekli artış 

göstermektedir. Bu da içme suyuna ve tarımsal üretime olan talebi arttırmaktadır. Bu talebin 

karşılanması noktasında; Kalkınma Planı ve bütçe imkanları çerçevesinde su kaynakları 

geliştirme projeleri önceliklendirme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu da tüm su 

tüketicilerinin ihtiyaçlarının aynı anda karşılanamaması demektir. Bu doğrultuda tüketiciler su 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ya yüzeysel suları çevirmekte ya da kaçak kuyu açmaya 

yönelmektedirler. Bu kontrolsuz ve kaçak kullanım yüzeysel suları ve yerltısularını olumsuz 

etkilemekte havzada su bilançosunun bozulmasına neden olmaktadır.  

DPT Müsteşarlığı tarafından yapılan sunumda, yatırım programında yer alan sulama 

projeleri düşünüldüğünde çok büyük bir proje paketimizin olduğu, ancak finansman 

kaynakları açısından düşünüldüğünde istenilen düzeyde kaynak ayrılamadığı ve projelerin 

tamamlanma süresinin uzadığı ifade edilmiştir.  

Uşak Valisi tarafından yapılan sunumda, Uşak ilinin yerüstü su potansiyelinin yıllık 

930 milyon m3, yeraltısuyu potansiyelinin 120 milyon m3 olmak üzere toplam 1 050 milyon 

m3 olduğu, kullanılan suyun yıllık 123 milyon m3 olduğunu, ancak toplam arazi varlığının 

sadece %7 sinin sulanabildiği, su kaynaklarımızın yeterince işletmeye alınamadığı, derin 

kuyulardan çekilen su miktarının yüksek olduğunu, basınçlı sulama sistemlerinin azlığı, 

devletçe yapılan sulama tesislerinin etkin bir şekilde işletilemediği, mevcut sulama 

sistemlerinin modernize edilmesi gerektiği ifade edilmiştir 

Hatay ilinde yapılan sunumlarda sulama projelerinin yetersiz olduğu ve bunların bir an 

önce tamamlanması gerektiği, DSİ tarafından geliştirilmiş olan tüm projelerin acilen 

yapılması gerektiği ifade edilmiştir.     

Bozova Kaymakamlığı tarfından yapılan sunumda GAP projesinin bölgenin bir çok 

alanda gelişmesini amaçlayan çok yönlü bir kalkınma projesi olduğu, 2007 itibariyle baraj ve 
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elektrik santrali projelerinin %85’lik, sulama projelerinin ise %24’lük bölümünün 

tamamlandığını, GAP içerisinde yer alan sulama projelerinin tamamlanmasının bölge 

ekonomisinin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılarda bulunacağı ifade edilmiştir. 

DSİ IV. Bölge Müdürlüğü tarafından Komisyona yapılan sunumda, Türkiye 

hidroelektrik enerji potansiyelinin %22’sinin ve sulama potansiyelinin %21’inin GAP’ta 

olduğu, GAP ile Dicle ve Fırat nehirleri ve kolları üzerinde 22 adet baraj ve 19 HES yapılarak 

7500 MW kurulu güç ile yılda 27 milyar kWh enerji üretimi ve yaklaşık 1,82 milyon ha brüt 

alanda sulama yapılmasının amaçlandığı ve GAP sulamalarının 258 bin ha’ı işletme halinde, 

inşaatı devam eden sulamaların 114 bin ha olduğu, toplam 14 barajın inşaatının tamamlandığı 

ve 9 HES inşaatının devam ettiği ifade edilmiştir.  

4.1.5 Atıksu Yönetimi 

4.1.5.1 Yerleşim Yerlerinden Oluşan Evsel Nitelikli Atıksuların Bertarafı 
Türkiye’de yer alan kanalizasyon şebekeleri genelde ayrı sistemler olarak 

yapılmaktadır. Ancak, daha önce yapılan kanalizasyon şebekelerinin bazıları birleşik sistem 

şeklinde olup, halen kullanılmaktadır. 1970’li yıllarda başlayan kanalizasyon şebekesi 

yatırımları 1980’li yıllara kadar İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde 

gerçekleştirilmiş olup, bu yıllarda oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. 1990’lı yıllarda ise; 

her ne kadar düşük bir seviyede olsa bile, yatırımlar devam etmiştir. Başlangıçta bu yatırımlar 

büyük kent merkezlerine yoğunlaştırılmış, daha sonra küçük yerleşim birimlerine doğru 

yaygınlaştırılmıştır. Su yönetimi konusunda gözlenen yeni eğilim ise, söz konusu alt yapı 

hizmetlerinin sunumunda yerel yönetimlerin yanı sıra özel sektörün de rol üstlenmeye 

başlamış olmasıdır. Büyükşehir Belediyeleri’nde özel amaçlı su ve kanalizasyon idarelerinin 

oluşturulması bu alandaki yerelleşmeye örnek verilebilir. 

Türkiye bazında İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan borular temel 

alınarak hesaplanan, kanalizasyon şebekesi borularının ortalama boru yaşı 17 yıldır. Boruların 

% 25’i 15 yılın altında bir ömre sahip iken, % 10’u ise 25 yıldan daha eskidir. Türkiye’deki 

kanalizasyon şebekesi borularının fiziki ömrünün 30 yıl olduğu hesaplanmıştır. 1980’li 

yılların ortalarında kanalizasyon şebekesi yapımında büyük bir patlama yaşanmıştır ve 

mevcut kanalizasyon şebekesinin yaklaşık %50’si, bu dönemde yapılmıştır. 2002 yılında, 

Türkiye’nin kanalizasyon şebekesinin uzunluğu ise 65,535 km. olarak belirlenmiştir. 
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TÜİK Başkanlığı tarafından, belediye teşkilatları kurulmuş tüm belediyelerden elde 

edilen “Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 2001 yılında, 3215 belediyeden 

2003 belediyede kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği; 2004 yılında ise, 3225 

belediyeden 2226 belediyede kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildiği belirlenmiştir.  

Tablo Su - 28 Kanalizasyon Şebekesi ve Arıtma Tesisi Olan Belediye Sayıları ve Nüfusa 
Oranı 

7 Mart 2008 32

Nüfus Belediye
Sayısı

Belediye
nüfusu

Kanalizasyon
sebekesi olan

belediye sayısı 

Atıksu Arıtma
Tesisi sayısı
(ikincil + ileri)

Arıtma Tesisi
İle Hizmet
Alan Nüfus

Arıtma Hizmeti
Alan Nüfus
Oranı (%)

>100.000 58 29.772.881 58 46 20.554.995 69

100.000 -
50.000

77 5.344.259 74 15 1.073.804 20

50.000-
10.000 450 9.309.091 403 43 1.770.561 19

10.000-
2.000 2.206 8.929.928 1 396 33 449.956 5

<2.000 345 578.891 208 1 27.114 5

TOPLAM *3.136 53.935.050 2.139 **140 23.876.430 44

**Büyükşehir Belediyesinden hizmet alan ilçe ve alt kademe belediyeleri büyükşehir
nüfusuna dahil edilmiş olup toplam belediye sayılarına katılmamıştır.

* Fiziksel ve Derin Deniz Deşarjı Dahil değildir.(2004 TUİK)

ÜLKEMİZDEKİ ALTYAPI İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM

 

        Kaynak:TUİK, 2004 
Son yıllarda kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısında artış olmasına 

rağmen, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranında 

benzer seviyede artış görülmemiştir. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun toplam 

belediye nüfusuna oranı, 2001 yılında % 63,5 iken 2004 yılında bu oran ancak % 68’e 

ulaşmıştır. 

TÜİK Başkanlığı tarafından, belediye teşkilatları kurulmuş tüm belediyelerden elde 

edilen “Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atık su arıtma tesisi ile hizmet 

verilen belediye sayısı, son yıllarda artış göstermiştir. Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen 

belediye sayısı 2001 yılında 238, 2004 yılında ise 322 olarak belirlenmiştir. 
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7 Mart 20087 Mart 2008 3333
TOPLAM 271TOPLAM 271

Biyolojik Arıtma (136)

Fiziksel Arıtma (34)
Deniz Deşarjı  (97)

İleri Arıtma (4)

ÜÜLKEMLKEMİİZDEKZDEKİİ BELEDBELEDİİYELERYELERİİN ARITMA TN ARITMA TÜÜRLERRLERİİ

 

         Kaynak: ÇOB 
Şekil Su - 9 Belediyelerin Arıtma Türleri 

 

7 Mart 20087 Mart 2008 3434

ÜÜlkemizlkemiz’’dekideki Evsel AtEvsel Atııksu Arksu Arııtma Tesisleritma Tesisleri

AtAtııksu arksu arııtma tesisi olan iller (39)tma tesisi olan iller (39)
AtAtııksu arksu arııtma tesisi olmayan iller (26)tma tesisi olmayan iller (26)
ArArııtma tma ttesisi esisi ffizibilite, izibilite, ihale, ve inihale, ve inşşaat aaat aşşamasamasıında olan iller (16)nda olan iller (16)

 

         Kaynak: ÇOB 
Şekil Su - 10 Evsel Atık Su Arıtma Tesislerinin Dağılımı 

Yukarıda yer alan harita yalnız il merkezlerinde yer alan atıksu arıtma tesislerini 

göstermekte olup ilçelerden kaynaklanan atıksuların tamamının arıtma işlemine tabi 
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tutulduğunu belirtmemektedir. Bu şekille tüm ildeki ilçelerde atık su arıtma tesisi olduğunu 

söylemek mümkün değildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kaynak: TÜİK, 2004 
Şekil Su - 11 Kanalizasyon Ve Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Verilen Nüfusun Toplam 

Nüfusa Oranı 
TÜİK 2004 verilerine göre Türkiye’de 172 adet atıksu arıtma tesisi bulunmakta olup, 

Çevre ve Orman Bakanlığı 2007 verilerine göre atıksu arıtma tesisis sayısı 194 olarak tespit 

edilmiştir. 72 adet belediyede atıksu arıtma tesisi inşaat aşamasında olup 33 belediyede ihale 

aşamasındadır. 

“Belediye Atık Su Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 2001 yılında, atık su arıtma 

tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranında da kayda değer bir artış 

görülmüştür. 2001 yılında, yalnızca belediye nüfusunun % 34,60’ı atık su arıtma tesisine bağlı 

iken, 2004 yılında bu oran, % 44’e yükselmiştir. Ancak, Türkiye geneline bakıldığında, 2004 

yılında, atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam nüfusa oranı ise % 35 olarak 

belirlenmiştir. Ancak bu oran, bu alanda sağlanan gelişmelerin henüz ihtiyaçları 

karşılayamadığını göstermektedir.  
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Türkiye’de uygulanan atık su arıtma yöntemleri; ön, mekanik (birincil), biyolojik 

(ikincil) ve ileri arıtma yöntemleridir. Türkiye’de; atık sulara ön arıtma daha çok, derin deniz 

deşarjı uygulaması ile bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Kıyı şeridinde bulunan atık su arıtma 

tesislerinin çoğunda bu yapı kullanılmakta olup, yönetmelik; atık suyun derin denize deşarjına 

tabi tutulduğu yerlerde kirleticilerin derişimlerinin azaltılması koşulunu tam anlamıyla 

karşılamaktadır. Türkiye’de en yaygın atık su arıtma tesisi tipi ise biyolojik arıtma olup, onu 

ön arıtma takip etmektedir. 

2001 yılında; kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 2,300 milyon m3 atık suyun, % 

51,9’u olan 1,193 milyon m3 atık su arıtma tesislerinde arıtılmıştır. Bu miktar giderek artış 

göstermiş ve 2004 yılında ise; kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 2,922 milyon m3 atık 

suyun, % 65’i olan, 1,901 milyon m3 atık su arıtma tesislerinde arıtılmıştır. 

3 Mart 20083 Mart 2008 3636
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Ülkemizdeki Atıksu Miktarı ve Arıtım Durumu 

Deşarj Edilen Atıksu Miktarı

Arıtılan Atıksu Miktarı

      2004 yılındaki Toplam atıksu 
  miktarı 2.9 milyar m3 /yıl 

           2004 yılındaki Arıtılan Atıksu
       miktarı 1.90 milyar m3/yıl

milyon  m3

 

                               Kaynak: TUİK, 2004 
 Şekil Su - 22  Atıksu Miktarı Ve Arıtım Durumu 

Yapılması Gereken Çevresel Yatırımlar: 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, 2007-2023 yılları arasındaki 

çevre yatırımlarındaki finansman ihtiyacı Şekil Su -13’de verilmektedir. Şekilden görüldüğü  

gibi  % 58 ile en büyük payın su sektörüne ayrılması gerekmektedir.   
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Su Sektörü
 33.969 € 

58%

EKK
14.878 € 

25%

Katı atık
9.560 € 
16%

Hava kirliliği
 428 € 

1%

Çevre Yatırımları Toplam Finansman İhtiyacı (2007-2023)

(Milyon  €)

TOPLAM : 59.000 €

 

                          *EKK: Endüstriyel Kaynaklı Kirlilik 

      Kaynak: ÇOB 
Şekil Su - 13 Çevre Yatırımları Finansman İhtiyacı 
COWI firmasından Dr.Merih KERESTECİOĞLU tarafından Komisyonumuza yapılan 

sunumda, AB Su Çerçeve Direktifi ve bunun uygulanabilirliği konusunda yaptığı çalışma 

hakkında şu bilgileri vermiştir. Havza bazında su yönetimi su kaynaklarının yönetimi AB Su 

Politikası’nın da temelini oluşturduğu, AB Su Çerçeve Direktifinin, suyla ilgili mevzuatın 

yönetimini tek bir çatı altında toplamakta ve entegre su kaynakları yönetimi prensibini 

benimsemekte olduğu, AB Çevre Müktebesatı’na uyum kapsamında, su sektöründeki yüksek 

maliyetli AB Direktifleri; Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi, İçmesuyu Direktifi, İçmesuyu 

Amacıyla Kullanılan Yüzeysel Suların Kalitesi ile İlgili Direktif, Su Çerçeve Direktifi, Suda 

Tehlikeli Maddeler Direktifi, Nitrat Direktifi ve Yüzme Suyu Direktifi olduğu, bu yedi 

direktifin Ulusal Mevzuata aktarılması durumunda toplam yatırım ihtiyacının 34 – 38 milyar 

Avro arasında değişeceğinin tahmin edildiği, ancak bunun devlet tarafından karşılanması 

gereken kısmının 13 - 17 milyar Avro mertebesinde olduğu ifade edilmiştir. Buna ilişkin tablo 

aşağıda verilmektedir. 

Tablo Su – 29 Su Sektörü’nde 5 Direktifin Uygulanmasının Maliyeti (Yeni Yatırımlar)  

 
Su Sektörü Direktifleri Gerekli Yatırım 

(milyar Avro) 
Kentsel Atıksu Arıtımı 8 – 10 
İçme Suyu  3 
Yüzme Suyu  0.01 – 0.02 
Nitrat 0.5 – 2.2 
Su Çerçeve 1.53 – 1.55 
Toplam 13 – 17 
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           Kaynak : COWI. 
AB Çevre Müktesebatı’na uyum kapsamında Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi’nin 

uyumlaştırılması için 8-10 milyar Avro kamu yatırımına ihtiyaç olduğu görülmektedir. 

Bu direktiflerden kritik olan ikisi için ülkemizin durumu açısından şu değerlendirme 

yapılmıştır: Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifinin, “nüfusu 2 bini geçen yerleşim yerlerine 

atıksu arıtma tesisi yapılması” zorunluluğu getirdiği, Türkiye’de bunun % 60 oranında 

sağlandığı, Su Çerçeve Direktifi’nde ise zaten 3 milyar Avro’luk bir yatırım yapılmış olduğu, 

durumumuzun iyi olduğu, ancak yine de en sıkıntılı olabilcek direktifin bu olduğu, yapılması 

gereken kamusal yatırım konusunda ise son on yılda devlet bütçesinden çevreye ayrılan % 

0,5’lik payın devam etmesi ve 2023 yılın kadar ortalama 2,5 milyon Avro/yıl yatırım 

yapılması halinde bunun başarılabileceği  ifade edilmiştir. 
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        Kaynak: COWI    
Şekil Su - 14 Devlet Bütçesinden Kamusal Çevre Yatırımlarına Ayrılan Payın GSMH’ya 

Oranı 
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Kamu Bütçesi Hibeler Borçlanma Kamu sektörü yatırım ihtiyacı
 

            Kaynak :COWI 
Şekil Su - 15 Su Çerçeve Direktifi Kapsamında Devlet Bütçesinden  Kamusal Çevre 

Yatırımlarına Ayrılan Payın GSMH’ya Oranı 
COWI Firmasından Dr.Merih KERESTECİOĞLU tarfından yapılan sunumun 

devamında, Su Çerçeve Direktifinin öneminin, üyelik sırasında geçiş süreci verilmiyor olması 

olduğu, bir başka ifadeyle bu direktif tam olarak uyumlaştırılmadan ve uygulanmadan AB’ye 

üye olunamadığı, dolayısıyla direktifin şart koştuğu “havza yönetimi”, “kirleten-kullanan öder 

prensibi” ve “herhangi bir hizmet için toplanan paranın ancak o hizmet için kullanılması” 

konularında mevzuat yeterli olsa da uygulamada önemli aksaklıklar bulunduğu ifade 

edilmiştir. 

Belediyeler, imalat sanayi ve enerji üretimi tesisleri tarafından deşarj edilen toplam 

atık su miktarının alıcı ortam için dağılımı ele alındığında; deniz ortamının, % 66 oranı ile 

öncelikli atık su deşarj ortamı olduğu, denizleri ise % 25 oranı ile akarsuların izlediği 

anlaşılmaktadır.  

İller Bankası’nın Komisyonumuzda yaptığı sunumda şu bilgiler verilmiştir: İller 

Bankası olarak belediyelerde yapılan atık su arıtma tesis sayısı 60’dır. Nüfus bazında 

bakılırsa, nüfusun yaklaşık %40’ının atıksuyu arıtılmaktadır. Kanalizasyon şebekesi olan 

nüfus da yaklaşık % 75’tir. İller Bankasının yaptığı ayrıca devam eden 20 adet atık su arıtma 

tesisi var. Bu nüfus da 10 milyon civarındadır. 
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İller Bankası tarafından yapılarak belediyelere teslim edilen atıksu arıtma tesislerinde 

işletme boyutunda belediyelerde eleman yetersizliği ve kaynak yetersizliği sorunu 

yaşanmaktadır. Bu tesislerde enerji maliyeti önemli boyuttadır. 24 saat çalışan bu tesislerin 

personel maliyeti de dikkate alınmalıdır. Bu kapsamda İller Bankası tarafından 2004-2006 

yılları arasında 2,5 sene gibi bir süre enerji bedelinin %50’sini belediyelere verildi. Fakat 

şimdi o fon kesilmiş durumdadır. Mutlaka işletme boyutunda, yatırım boyutunda da olsa 

belediyelerin mevcut gelirleriyle yürütmeleri mümkün gözükmemektedir. Çünkü, 

toplumumuzda kirleten öder prensibi henüz yerleşmiş değildir. İçme suyunu bedelsiz veren 

birçok belediye var. 

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjiisinin bir kısmının karşılanmasına 

dair Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde Çevre Kanunu’nun 29.maddesinde yer alan atıksu 

arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjiisinin % 30 indirimli olarak kullanılması yönünde 

Bakanlar Kurulu taslağı hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan, atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesisleri kurulması, 

bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm 

hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, 

büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması 

yoluyla çeresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla “Atıksu Altyapı 

ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” Çevre 

ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanmış ve mali içerikli olduğundan Sayıştay Başkanlığı’na 

gönderilmiş olup, belediyelerin bu tesislerin işletmesini sağlıklı sürdürülebilmesi için gereken 

atıksu bedellerini doğru tespit etmesi ve mutlaka bu bedelleri tahsil etmesi amacıyla söz 

konusu yönetmeliğin bir an önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi 

gerekmektedir. 

İller Bankasının atıksu konusundaki çalışmaları değerlendirildiğinde, arıtma 

tesislerinde klasik arıtma metodunun dışına çıkılmaması dolayısıyla bu tesislerin aşırı enerji 

tüketmesi bir eksiklik olarak gözlenmektedir. Bunun yerine, arıtma tesisi yapılacak bölgenin 

koşullarına göre alternatif arıtma metodları değerlendirilmelidir.  

Diğer taraftan, Çevre ve Orman Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve İller Bankası’nın arazi 

ve bölge şartlarının uygun olduğu yerlerde doğal arıtma metodlarının uygulanması konusunda 
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çalışmalar yapmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu tip sistemlerin ilk yatırım 

maliyetleri yüksek olmakla birlikte işletme maliyeti yoktur. 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, “Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı 

Projesi“ yapılmış olup, proje ile, Havzadaki mevcut kirlilik durumunu belirlenmesi, kısa, orta 

ve uzun vadede çevre problemlerini bütüncül çözüm önerileri getirerek uygulamaya 

konulmasının sağlaması, bölgede mevcut çevresel yapı çeşitleri, sayısı, yerleşim alanı, 

boyutları, arıtma çeşitleri gibi bilgiler göz önünde bulundurularak Çevre Master  Planı 

oluşturulması amaçlanmıştır.  

Proje, Ergene Havzasını, havza içinde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin 

havza içinde kalan kısımlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda, Mevcut kirliliğin önlenmesine 

yönelik öncelikli hedefler belirlenmiş, kirliliğin önlenmesine yönelik havza bazında eylem 

planları oluşturulmuş, kirliliğe neden olan kaynaklarda teknolojik ve altyapı etkilerinin 

giderilmesine yönelik yatırım programları geliştirilmiştir. Proje sonunda kirliliğin izlenmesi 

ve önlenmesinde kamu kurum ve kuruluşları arasında teknik ve idari sürekliliğin sağlanması, 

projeden sonra kurulan sağlıklı bir sistemin devam ettirilebilmesi için izleme ve raporlamanın 

güçlendirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 

Mevcut su kaynalarının entegre yönetimini sağlayabilecek bir modele ulaşmak ve 

sorunların çözümüne yönelik bütüncül ve sistematik yaklaşımların getirilmesi ve çalışmalara 

bölge hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip olan Trakya Üniversitesi’nin ve TRAKAB’ın 

(Trakya Kalkınma Birliği ”tüm belediye temsilcilerinden oluşmaktadır”) dahil edilerek; proje 

sonunda kirliliğin izlenmesi ve önlenmesinde kamu, kurum ve kuruluşlar arasında teknik ve 

idari  sürekliliğin sağlanması amaçlanmıştır.  

Havzada kirliliğin önlenmesine yönelik öncelikli yatırımların belirlenmesi amacıyla 

bölgede yapılan çalışmalar sonucunda, yerleşim birimlerinin hizmet ettiği nüfus, oluşan 

atıksuların havzadaki kirlilik yüküne etkisi, atıksuların birlikte arıtılabilirlik durumları ve 

belediyeler tarafından atıksu arıtma tesisinin yapılmasıyla ilgili daha önce yapılmış olan 

çalışmalarında değerlendirilmesiyle belirlenen, Edirne İli Uzunköprü Belediyesi atıksu arıtma 

tesisi, Tekirdağ İli Çerkezköy, Karaağaç, Kapaklı, Kızılpınar, Veliköy Belediyeleri ortak 

atıksu arıtma tesislerine yönelik İhale Dökümanları, Fizibilite Çalışmaları, Çevresel Etki 

 Değerlendirmesi Raporları hazırlanmıştır. 350.000 kişi (2040 yılı) nüfusa hizmet 

edebilecek ve maliyeti 14.430.200 € olan, evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi projelendirilmesi 
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yapılmış, Çerkezköy, Kapaklı, Veliköy, Kızılpınar ve Karaağaç Belediye Başkanlıklarından 

oluşan Belediye birliği kurulması ve yer tahsisi konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Edirne İli, Uzunköprü belediyesi için kurulması planlanan, 63630 kişi (2040 yılı) nüfusa 

hizmet edebilecek ve maliyeti 3.000.000 € evsel nitelikli arıtma tesisi projelendirilmesi 

yapılmıştır. 

 Ege Denizi’ne dökülen en büyük akarsular olan Büyük Menderes ve Gediz nehirleri 

de evsel, endüstriyel ve tarımsal kirliliğin baskısı altındadır. Uşak Valisi yaptığı sunumda, 

Büyük Menderes Nehri’nin kolu olan Dokuzsele Deresi’nin kirleten işletmelerin Karma 

Organize Sanayi Bölgesi’ne taşınmaları veya kapatılmalarının gerçekleştiğini, sanayi 

bölgesine taşınanların atık sularının arıtma tesisinde arıtıldığını, Uşak Belediye’sinin arıtma 

tesisini 2006 yılında işletmeye aldığını,  Gediz Havzası’nda endüstriyel kirliliğe neden olan 

Uşak Organize Sanayi Bölgesi tarafından, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin 10.03.2007 

tarihinde işletmeye alındığını, ancak bazı yerleşimlerin evsel atıksularının yine bu nehirlere 

verildiğini, bunlar için doğal arıtma yapılması veya uygun çözüm bulunması gerektiğini, 

Gediz ve Büyük Menderes Havzalarında oluşan kirliliği kontrol altına almak, yerel 

yönetimler arasında koordinasyonu sağlayarak denetleyici ve destekleyici görev yürütmek 

üzere; Uşak, İzmir, Manisa, Kütahya illerini kapsayan, Gediz İlleri Çevre Koruma Hizmet 

Birliği kurulmuş olduğunu,  

Uşak, Aydın ve Denizli illerini kapsayan Büyük Menderes Havzası Birliği kurulma 

çalışmalarının son aşamaya gelmiş olup; onay aşamasında olduğunu, Uşak’ta belediyeler ve 

ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından; “Gediz Nehri ve Banaz Çayı  Kurtarma, Koruma  ve 

Geliştirme Hizmet Birliği” kurulma çalışmalarının devam ettiğini ifade etmiştir. 

Gediz Havzasında çevre yönetimi için uygun bir yönetsel yapı oluşturulması amacıyla, 

su yönetimi modeline dayanan ve bölgede yer alan illerin ve belediyelerin imkanlarını aşan 

çevre sorunlarının ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerine ilişkin diğer sorunların tesbiti ve 

çözüm yolu alternatifinin uygulama alanına konulması için Merkezi Manisa olan “Gediz 

Havzası İlleri Çevre Koruma Hizmet Birliği” kurulmuştur.  

Havzada mevcut su kaynaklarının entegre yönetimini  sağlayabilecek bir modele 

ulaşmak ve suyun verimli kullanımının sağlanması amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından  2000-2001 yıllarında yaptırılan “Gediz Nehir Havzası Su Kaynakları Yönetimi ve 

Kirlilik Kontrolü Pilot Projesi” çerçevesinde; Gediz havzasında, kirliliğe neden olan 
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kaynakların tespit edilmesi, bu kirletici kaynakların yüzeysel sular, yeraltı suları ve tarımsal 

amaçlar için kullanılan sulama sularına olan olumsuz etkilerinin tesbiti, elde edilen veriler 

ışığında havzanın kirlilik haritasının çıkarılması, belirlenen kirliliğin önlenmesine ve 

giderilmesine yönelik metodlar tespit edilmiştir. 

Söz konusu proje çerçevesinde elde edilen veriler ile; Gediz nehri havzasında bulunan 

yerleşimlerden kaynaklanan evsel katı ve sıvı atıklar ile sanayiden kaynaklanan katı ve sıvı 

atıkların en uygun bertarafının sağlanmasına yönelik, ileride bütüncül bir çevre yaklaşımını 

sağlayacak teknik alt yapının oluşturulması amacıyla bölgenin sosyo-ekonomik, teknik ve 

çevresel özelliklerini belirleyen etüd ve fizibilite yapılması amacıyla, İspanyol Hükümetince 

hibe kredi verilerek desteklenen 14 ay süreli ‘‘Gediz Nehir Havzası Atık su ve Katı Atık 

Yönetimi Master Planı Projesi’’ ile ilgili olarak Teknik Şartname (ToR) hazırlanmış ve 

projenin sözleşmesi ilgili taraflarca imzalanmış olup, projeye Şubat 2005 yılı itibari ile 

başlanmıştır. Proje ile bölgede öncelikli çevre sorunları belirlenerek, söz konusu sorunların 

giderilmesine yönelik olarak, Çevre Yönetimi Master Planı kapsamında bölgede öncelik 

arzeden iki adet yatırım projesi için seçilen Akhisar ve Gölmarmara İlçeleri Düzenli Katı Atık 

Deponi Tesisi ve İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ve Kemalpaşa İlçesi Atıksu 

Arıtma Tesisi fizibiliteleri ve ÇED Projeleri hazırlanmıştır. 

Gediz Havzasında evsel nitelikli atıksu arıtma tesislerinin durumları aşağıda yer 

almaktadır:  

Büyük il ve ilçelerin kanalizasyon sistemleri mevcuttur, ancak sadece Alaşehir, 

Akhisar, Foça ve Manisa’nın işletimde olan atıksu arıtma tesisleri mevcuttur. Ayrıca, İzmir 

ilinin atıksu arıtma tesisi de, Gediz Deltasında yer almasından dolayı havzanın içinde yer 

almaktadır.  

Bu bağlamda yapılan çalışmalar sonucunda havzada kirliliğin önlenmesi amacıyla 

Manisa İli, Kula, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı ve İzmir İli Kemalpaşa,  Menemen İlçelerine 

evsel nitelikli atıksu arıtma tesisinin bir an önce kurulması gerektiği belirlenmiştir. 

Diğer ilçelerin hiçbirinde atıksu arıtma tesisi bulunmamaktadır. Kırsal nüfus ve küçük 

yerleşimler genel olarak, atık suların bertarafı için septik tankları kullanmaktadır. 

Komisyonumuzun Konya iline yaptığı inceleme gezisinde Beyşehir Gölünün 

kirlenmesine yol açan sebeplerinin arasında gölü besleyen derelerin kontrolünün ve 
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kanalizasyon arıtmasının yeterli olmaması (mikrobiyolojik, biyolojik ve fiziksel kirlenme, 

deterjanlar) ve endüstriyel atıkların arıtmasız göle karışması olduğu vurgulanmıştır. 

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir 

biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma 

hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere, 5491 sayılı kanunla değişik 2872 sayılı 

Çevre Kanununda ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde; su kirliğinin oluşmaması ve 

önlenmesi ile ilgili yükümlülükler ve sorumluluklar belirlenmiştir. Bu yükümlülükler ve 

sorumluluklar çerçevesinde önem arz eden hususlardan biri de yerleşim yerlerinden oluşan 

evsel nitelikli atıksuların bertarafı konusudur. 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 32’nci maddesinde; “Kanalizasyon sistemi 

bulunmayan yerleşim yerleri için; Valilikçe kirliliğe karşı korunması gerekli görülen 

alanlarda, nüfus seksendört kişinin altında ise evsel nitelikli atıksular Lağım Mecrası İnşası 

Mümkün Olmayan Yerlerde Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan 

sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanır ve atıksu altyapı tesisine taşınır. Bu alanların 

dışında ise nüfusu beşyüz kişiye kadar olan yerleşim yerlerinde, yukarda bahsedilen 

Yönetmelik hükümleri uygulanabilir.” hükmü yer almaktadır.  

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği hükümleri gereğince de nüfusu 2000 kişiden fazla 

olan yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon sistemi ile toplanması, 

taşınması ve atıksu arıtma tesisi ile arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi gerekmektedir. 

Ancak nüfusu 2000 kişiden az olan köy niteliğindeki yerleşim yerleri atıksularının, bir 

kanalizasyon sistemi ile toplanıp, taşınıp, atıksu arıtma tesisi ile arıtılarak bertaraf edilme 

zorunluluğu alıcı ortam özelliklerine bağlıdır. 

Buna bağlı olarak, hâlihazırda köy niteliğindeki küçük yerleşim yerlerinin atıksularını 

toplamak için kanalizasyon sistemi yapma çalışmaları bazen gereksiz olmakta, çevrenin 

korunması ve su kirliliğinin önlenmesinde fayda sağlamamakta ve kaynakların sağlıksız 

kullanılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında kanalizasyon sistemi ile toplanan ve taşınan 

atıksuyun, bir atıksu arıtma tesisi ile arıtılarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. Kanalizasyon 

sistemi yapılsa dahi maddi nedenlerden ötürü çoğu zaman, köy niteliğindeki küçük yerleşim 

yerleri atıksu arıtma tesislerini yapamamakta, bunun neticesinde atıksuyun ve kirlilik yükünün 

tamamının bir bölgeye toplanması daha fazla çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. 

Kanalizasyon sistemi ve atıksu arıtma tesisi yapıldığında ise bu tesislerin işletilmesi sırasında 
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gerekli teknik personel ihtiyacının ve işletme maliyetlerinin karşılanamaması, köy 

niteliğindeki küçük yerleşim yerlerinde çeşitli sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

Bu sebeple nüfusu 2000 kişiden az olan köy niteliğindeki küçük yerleşim yerlerinde, 

çevresel ve sosyo-ekonomik özellikler dikkate alınarak, çevre ve insan sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, uygun arıtma ve/veya 

bertaraf yöntemleri uygulanmalıdır. Bu çerçevede Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tübitak 

arasında “Düşük Masraflı Arıtma Teknolojilerinin Türkiye Şartlarına Göre Geliştirilmesi ve 

Marmara Bölgesi için Örnek Uygulama” projesi yapılmakta olup  bu proje ile nütrient 

gideriminde çevreye duyarlı, ekonomik, işletilmesi kolay, çamur üretmeyen etkin bir prosesin 

geliştirilmesi, geliştirilen sistemler için tasarım ve işletme kriterlerinin elde edilmesi ve nihai 

aşamada bu proseslerin seçilen küçük bir yerleşim yerinde uygulanmasını amaçlanmaktadır. 

Bu itibarla, Valilikçe kirliliğe karşı korunması gerekli görülen, yeraltı suları kirlenme 

riski bulunan, turizm açısından öneme sahip olan ve kanalizasyon sistemi bulunan yerlerin 

atıksuları dışında, köy niteliğindeki küçük yerleşim yerleri atıksularının Lağım Mecrası İnşası 

Mümkün Olmayan Yerlerde Çukurlara Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sızdırmalı 

veya sızdırmasız fosseptik vb. uygun arıtma sistemleriyle bertaraf edilmesi ve Valilikçe 

kirliliğe karşı korunması gerekli görülen, nispeten ılıman iklim ve yeterli araziye sahip olan 

yerlerde ise kanalizasyon sistemi ile birlikte Doğal Arıtma Sistemlerinin kullanılması Çevre 

ve Orman Bakanlığınca uygun görülmektedir. 

Bu nedenle, ulusal ve uluslararası fonlardan özellikle kanalizasyon sistemi ve atıksu 

arıtma tesisi yatırımları için sağlanan kredi ve hibe kaynaklarının, sosyal yönden kabul 

edilebilir, çevresel yönden sağlıklı, ekonomik olarak uygulanabilir, teknolojik yönden uygun 

olmasına ve sürdürülebilir gelişim hedefleri çerçevesinde kullanılmasına öncelik verilmelidir. 

Bu çerçevede, “KÖYDES” projesi kapsamında illere, köylerin altyapılarının 

geliştirilmesi konusunda tahsis edilen kaynakların yukarıda bahsedilen şekilde 

yönlendirilmesi, çevrenin korunması ve su kirliliğinin önlenmesinde etkin olunabilmesi, diğer 

taraftan kaynakların doğru ve israf edilmeden kullanılması açısından önemli görülmektedir. 

Ayrıca AB uyumu sürecinde günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir duruma 

getirebilmek için Çevre Kanunu’nda değişikliğe gidilmiş olup, nüfusu 2000 kişiden fazla olan 

atıksu altyapı yönetimlerine atıksu arıtma tesislerini kurmaları için belirli süreler verilmiştir.  
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Nüfusu 10.000 kişinin altında olan belediyeler verdikleri hizmetlerin karşılığını 

alamadıklarından atıksu hizmetlerini karşılamakta oldukça yetersiz kalmaktadırlar. Finansman 

kaynakları yetersiz olan belediyelerin atıksu hizmetleri ile ilgili sorumluluklarını Çevre 

Kanununda belirtilen sürelerde yerine getirebilmeleri için nüfusu 10.000 kişinin altında olan 

yerleşim birimlerinin içmesuyu ve kanalizasyon yapım işlerinin DPT yatırım programı 

kapsamında gerçekleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan “Beldes” 

çalışmaları dooğrultusunda kaynakların atıksu altyapı yatırımlarına da yönlendirilmesi 

gerekmektedir. 

4.1.5.2 Sanayi Bölgelerinden Kaynaklanan Endüstriyel Nitelikli Atıksuların Bertarafı        
Türkiye’de çevre kirliliğinin oluşmasına neden olan kaynaklardan biri de sanayi 

tesisleridir. Ülkemizde, sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz etkiler diğer 

faaliyetlerden kaynaklanan olumsuz etkilerden daha fazla çevreye zarar vermektedir. Sanayi 

kuruluşlarının sıvı atıkları ve bu atıkların arıtılmadan alıcı ortama boşaltılması su kirliliğine 

ve su kirliliğine bağlı, toprak ve bitki örtüsü üzerinde aşırı kirliliğe neden olmaktadır. Ayrıca 

sanayileşme faaliyetleri  ile kırsal alandan kente göç olayı başlamış olup, bu durum da hızlı ve 

düzensiz yapılaşmaya sebep olmaktadır. 

TÜİK tarafından anket uygulanan 3217 imalat sanayi işyerleri tarafından 2004 yılında 

638 milyon m3 atıksu deşarj edilmiştir. Deşarj edilen atıksuyun % 36’sı arıtılarak, % 64’ü ise 

arıtılmadan alıcı ortamlara deşarj edilmiştir. Alıcı ortamlarına gore incelendiğinde ise 

arıtılmadan deşarj edilen atıksuyun (409 milyon m3) % 76,2’sinin denize, % 11’inin şehir 

kanalizasyonuna, % 9,5’inin akarsuya ve % 3,3’ünün ise diğer alıcı ortamlara boşaltıldığı 

tespit edilmiştir. Türkiye’de 3196 müstakil sanayi tesisinde atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. 

TÜİK Başkanlığı tarafından elde edilen 2004 verilerine göre, ülkemizde hükmü 

şahsiyet kazanmış 216 adet OSB bulunmaktadır. Ülkemizde 59 adet OSB tamamlanarak 

faaliyete geçmiş olup, bunların doluluk oranı % 67’dir. Bu bölgelerden 19 tanesinde arıtma 

tesisi mevcut olup, 18’i ise proje ve inşaat aşamasındadır. 149 adet OSB’nin kuruluş 

çalışmaları ise devam etmektedir. Ülkemizde yer alan OSB’lerde daha çok; metal eşya, 

dokuma, gıda, kimya, orman, kağıt vb. sektörler faaliyet göstermektedir.  
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%75%75’’i ari arııttıılmaktadlmaktadıır.(OSB r.(OSB ÜÜst Kurulu 2004)st Kurulu 2004)

 

        Kaynak: OSB Üst Kurulu, 2004 
Şekil Su - 16 OSB’lerden Kaynaklanan Atıksular ve Arıtılma Oranları 

“Organize Sanayi Bölgesi Atık Temel Gösterge Sonuçları”na göre; OSB tarafından 

işyerlerine dağıtılmak üzere, 2003 yılında 89,59 milyon m3 su temin edilmiş iken, 2004 

yılında bu miktar % 12,4 artış göstererek 100,69 milyon m3’e yükselmiştir.  

Tablo Su – 30 OSB’lerin Atıksu Arıtma Tesisi Durumu 

OSB Sayısı Arıtma Tesisi Sayısı 
Belediye Kanalizasyonuna 

Bağlantısı Olanlar 

İş Termin Planı 

Sunanlar 

107 33 6 55 

                           Kaynak: OSB Üst Kurulu, 2007 

İş termin planını sunan OSB’ler Atıksu Arıtma Tesislerini 13 Mayıs 2009 tarihine 

kadar işletmeye alacaklarını taahhüt etmişlerdir. 

“Organize Sanayi Bölgesi Atık Temel Gösterge Sonuçları”na göre; atık su arıtma 

tesisi kullanan OSB’lerde, 2003 yılında yaklaşık 146,000 ton, 2004 yılında ise yaklaşık 

161,000 ton arıtma çamuru oluşmuştur. 2004 yılında, OSB’lerden çıkan arıtma çamurunun % 

56.14'ü düzenli depolanarak, % 28.75'i belediye çöplüğünde, % 14.72'si ise araziye atılarak 

bertaraf edilmiştir. 
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Türkiye’de bulunan sanayi firmalarının büyük bir kısmı; büyük şehirlerin içinde, 

çevresinde, liman alanlarına yakın yerlerde ve alıcı ortam olarak kullanılan deniz kıyılarında 

ve akarsuların ve göllerin kenarlarında faaliyet göstermektedir. 

Bu durumun somut örneği Komisyonumuzca Uşak ilinde yapılan inceleme gezisinde 

gözlenmiştir. Gediz Havzasındaki endüstriyel kirliliğin önemli kaynaklarından olan Uşak 

Organize Sanayi Bölgesi’nde, Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nin (Mevcut Kapasite:12,000 

m3/gün - Fiili Arıtılan Su Miktarı: 6,500 m3/gün, Hedeflenen Kapasite: 18,000 m3/gün) 

10.03.2007 tarihinde işletmeye alındığı ve bu bölgeden kaynaklanan kirliliğin önemli ölçüde 

ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Ancak havzanın aşağı kısmında yer alan Manisa bölgesinde 

yerleşik özellikle deri sanayiinden kaynaklanan endüstriyel kirlilik devam etmektedir. Bu 

bölgeden kaynaklanan kirliliğin de bir an önce çözüme kavuşturulması Gediz Havzası için 

büyük önem taşımaktadır. Bu konunun diğer bir  önemi ise arıtma tesisi olan ve olmayan 

sanayi kuruluşları arasında ekonomik olarak haksız rekabete neden olmasıdır. Böylece 

atıksularını arıtan sanayi kuruluşları adeta cezalandırılmaktadır. 

Uşak Valiliğince Komisyonumuza verilen bilgide, Büyük Menderes’in kolu olan 

Banaz Çayına karışan Dokuzsele Deresini kirleten işletmelerin 06.08.2004 tarihinde alınan 

Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Karma Organize Sanayi Bölgesine taşınmaları veya 

kapanmalarının gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Taşınan tesislerin atık suları Karma Organize 

Sanayi Bölgesi’nin 15.11.2006 tarihinde işletmeye alınan Atık Su Arıtma Tesisi’ne 

verilmektedir. Bu tesisin mevcut kapasitesi 24,000 m3/gün’dür, ancak %30 kapasite (8,000 

m3/gün) ile çalışmaktadır. 

Büyük ölçüde, küçük ve orta ölçekli endüstriler, kentsel yapıya entegre hale gelmiştir, 

ancak, endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaştığı, KSB ve OSB (Küçük Sanayi Bölgesi ve 

Organize Sanayi Bölgesi) kurma eyilimleri de gözlemlenmektedir. 

 Küçük ve orta ölçekli endstrilerin neden olduğu endüstriyel kirlilik evsel atıksular ile 

karışmaktadır. Bu yüzden de evsel atıksuyun kalitesi etkilenmektedir. Kalıcı kirleticiler 

(özellikle ağır metaller) arıtma çamurunda biriktirip ve çamur yönetimini zorlaştırdğından ve 

bunların tarımda kullanılmasının mümkün olmamasından dolayı, bu konu özellikle atıksu 

arıtma tesislerinin işletilmesi açısından önemlidir. 
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Gediz Havzasında yer alan bazı sanayi bölgesinin arıtma tesisi mevcuttur. Bu tür 

sanayi bölgelerinden, Manisa İli, Demirci’de halı endüstrisi, Salihli’de deri endüstrileri ve 

Turgutlu’da da mezbahalar sayılabilir. 

Manisa’da, OSB’nin kendi atıksu arıtma tesisi mevcuttur ve 4 adet de endüstriyel ön 

arıtma tesisi mevcuttur. Ayrıca deri endüstrisi OSB, kendi merkezi arıtma tesisini 

işletmektedir. 

Kemalpaşa OSB de 270 adet tesisin 63 adedinde arıtma tesisi var. Atıksuların %90 nı 

arıtılmaktadır. Ayrıca merkezi atıksu arıtma tesisi yapılması ile ilgili Fizibilite çalışması 

devam etmektedir. 

Kemalpaşa’daki OSB dahilindeki tüm endüstrilerin atıksu arıtma tesislerinin 

bulunmasına rağmen Nif Çayındaki su kalitesi, bu arıtma tesislerinin yeterince işletilmediğini 

göstermektedir. 

Havzada, Manisa İli, Kula İlçesinde faaliyet gösteren Deri işletmelerince atıksu arıtma 

tesisi yapılması, Gedize karışan Nif çayında kirliliğinin önlenmesi amacıyla İzmir İli, 

Kemalpaşa İlçesinde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgesinin atıksu arıtma tesisi 

yapılması, Manisa İli, Akhisar ve Saruhanlı İlçelerinde faaliyet gösteren ve yüksek organik 

yükü içeren zeytin işletmelerinin atıksuları için arıtma tesisleri yapılması bölgede kirliliğin 

önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

 Zeytin işlemesi de özellikle gözönünde bulundurulmalıdır. Havzada yetiştirilen 

zeytinlerin büyük bölümü sofralık kullanım için işlenmektedir ve bunların sadece %40’ı 

endüstriyel olarak işlenmektedir. Zeytinyağı üretimi de Gediz Havzasında önemli bir 

endüstridir. 

Zeytin işlemenin ürettiği atıksuyun yönetimi ile ilgili problem, evlerde işlenen ve 

üretimin %60’ını kaplayan gizli endüstriden ortaya çıkmaktadır. Deşarjlar, evsel atıksularla 

birlikte yönetildiğinden boyutlandırma ve işletme konularında problemler yaşanmaktadır. Ana 

üretim merkezi olan Akhisarda, evsel işletmenin yasaklanması konusunda bir program 

hazırlanmaktadır. 

Sanayideki bu gelişmişlik hızlı nüfus artışını ve plansız kentleşmeyi beraberinde 

getirmiştir. Sanayileşme ve hızlı kentleşme ile endüstriyel ve evsel atık su miktarı da artmıştır. 

Bu durumun yaşandığı bölgelerden biride Ergene Havzasıdır. Bölgedeki atık sular, 
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uluslararası su niteliğinde olan Meriç Nehri’nin en önemli kolu olan Ergene Nehri ve bu suyla 

sulama yapan bölgede yer alan verimli tarım topraklarının kirlenmesine ve verimsizleşmesine 

yol açmıştır. 

Ergene Nehrine ve kollarına  deşarj yapan  önemli sanayi kuruluşları sektör bazında 

aşağıda belirtilmektedir.  

Tablo Su – 31 2004 Yılı İtibari ile Tekirdağ İli Sanayii Sektör Dağılımı  
SEKTÖR ADI ADEDİ 
TEKSTİL SANAYİ 340 
DERİ SANAYİ 145 
KUM-TAŞ-STABİLİZE ÇAKIL OCAĞI 122 
GIDA SANAYİ 105 
KİMYA SANAYİ 67 
İNŞAAT SANAYİ 33 
OTOMOTİV SANAYİ 18 
TUĞLA SANAYİ 12 
KAĞIT SANAYİ 10 
MEZBAHALAR 10 
OSB ARITMA TESİSİ 3 
DİĞER 293 
TOPLAM 1158 

                                      Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı 

Sanayilerin İllere Göre Dağılımı

Edirne 
4%

Tekirdağ
82%

Kırklareli
14%

 
                                  Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı 

Şekil Su - 17 Trakya Bölgesinde Sanayinin İllere Gore Dağılımı 

Bölgede kimya ve ilaç sanayinde faaliyette bulunan işletmeler sayıca az olmalarına 

karşın kapasite bakımından oldukça iyi bir konumdadır. Bu işletmeler Türkiye geneline 

yönelik olarak üretim yapmaktadır. Tekirdağ’da kimya ve ilaç sanayinde faaliyet gösteren 

işletmeler genellikle Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yoğunlaşmışlardır.  
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Bölgede bulunan deri sanayi, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinin zengin ve kaliteli yeraltı su 

kaynakları, düzgün arazi yapısı, altyapı ve ulaşım olanakları, kalifiye işgücü temini ve pazara 

yakınlığı nedeniyle dericiliğin burada gelişmesine de yardımcı olmuştur.  

Tekirdağ ilinde sanayi tesislerinin işyeri sayısına 
göre sektörel dağılımı

Tekstil
41%

Gıda
17%

Deri
17%

Makine Tech
10%

Kimya
7%

Kağıt
3%

Plastik-Ambalaj
3%

Taş toprak
2%

Tekstil
Gıda
Deri
Makine Tech
Kimya
Kağıt
Plastik-Ambalaj
Taş toprak

 
Kaynak: ÇOB 

Şekil Su - 18 Tekirdağ İlinde Sanayi Tesislerinin İşyeri Sayısına Göre Sektörel Dağılımı 

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin İşyeri 
Sayısına Göre Sektörel Dağılımı

Tekstil
42%

Makine
17%

Gıda
2%

İnşaat
3%

Orman Ürün
2%

Plastik 
Ambalaj

9%

Kimya
25%

Tekstil

Makine
Gıda

İnşaat

Orman Ürün

Plastik Ambalaj
Kimya

 
Kaynak: ÇOB 

Şekil Su - 19 Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinin Işyeri Sayısına Göre Sektörel 
Dağılımı 

Edirne İl sınırları içerisinde toplam 39 adet büyük kapasiteli sanayi tesisi 

bulunmaktadır. Bu tesislerin 19 tanesinde arıtma tesisi mevcuttur. 10 tanesinin de arıtma tesisi 

inşaatı devam etmektedir. 7 sanayi kuruluşununda arıtma tesisi bulunmamaktadır. Edirne 

İlinde mevcut sanayi tesislerinden kaynaklanan günlük ortalama 11 368 m3 su arıtılarak veya 

arıtılmaksızın Ergene ve Meriç Nehri’ne verilmektedir.  
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Edirne ilinde sanayinin işyeri sayısına göre 
sektörel dağılımı

Makine 
Techizat1; 1%

Kağıt1; 1%

Tekstil8; 11%

Taş Toprağa 
Day.San8; 11%

Gıda 56; 76%

 
  Kaynak: ÇOB 

Şekil Su - 20 Edirne Ilinde Mevcut Sanayinin Işyeri Sayısına Göre Sektörel Dağılımı 

Edirne ilinde sanayinin büyüklük dağılımı

Büyük ölçekli 
14% Çok küçük 

ölçekli 24%

Orta ölçekli 
18%

Küçük ölçekli 
44%

 
Kaynak: ÇOB 

Şekil Su - 21 Edirne Ilinde Sanayinin Büyüklük Dağılımı 
 Kırklareli İli sınırları içerisinde toplam 33 adet büyük kapasiteli sanayi tesisi mevcut 

olup, bu tesislerin 27 tanesinde arıtma tesisi bulunmakta, 2 tanesinde arıtma tesisi 

bulunmamaktadır. 4 tesis ise atık sularını şehir kanalizasyonuna vermektedir.  
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Kırklareli İlinde Büyük Ölçekli Sanayinin Sektörel 
Dağılımı

Büyük ölçekli 
33%

Çok küçük 
ölçekli 7%

Küçük ölçekli 
43%

Orta ölçekli 
17%

 
Kaynak: ÇOB 

Şekil Su - 22 Kırklareli İlinde Büyük Ölçekli Sanayinin Sektörel Dağılımı 
 

Kırklareli İlinde Sanayinin İşyeri Sayısına Göre 
Sektörel Dağılımı

Gıda 60; 41%

Tekstil 53; 35%

Diğer 6; 4%

Ağaç 8; 5%

Makine 
Tech.13; 9%

Plastik 
Ambalaj3; 2%

Kimya2; 1%

Taş Toprak 
Day.San5; 3%

 
  Kaynak: ÇOB 

Şekil Su - 23 Kırklareli Ilinde Sanayi Tesislerinin Işyeri Sayısına Göre Sektörel Dağılımı 
Tablo Su – 32 Kırklareli İlindeki Sanayi Tesislerinin İlçelere Göre Dağılımı (2006) 

 
Komisyonumuzca Trakya bölgesine yapılan inceleme gezisinde, Tekirdağ Çevre ve 

Orman İl Müdürlüğü’nce verilen bilgiye göre, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre 

atıksu arıtma tesisi kurmakla yükümlü 479 sanayi tesisinin arıtma tesisi bulunmaktadır. 
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi ile Çorlu Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 

bulunan tesislerinin arıtmaları, merkezi sistemle olduğundan ildeki toplam sanayi arıtma tesisi 

sayısı 262’dir. 

Sakarya Çevre ve Orman İl Müdürlüğün’ce verilen bilgide; Sakarya Nehri kenarında 

ve yakın çevresinde bulunan işletmelerden faaliyet gösteren 46 işletmenin 15 tanesinin atıksu 

arıtma tesisi bulunduğu, 20 işletmeden herhangi bir atıksu deşarjı olmadığı, henüz atıksu 

arıtma tesisini kurmamış olan tesis ve belediyelerden iş termin planlarının alındığı ve taahhüt 

edilen süreler içerisinde arıtma tesislerini kurmaları hususunda gerekli takiplerin yapılacağı 

belirtilmiştir.  

Sakarya ilinin üçüncü su kaynağı olan Mudurnu Çayı ve Dilsiz Deresine deşarj yapan 

16 işletmeden 15’inin atıksu arıtma tesisi bulunduğu ve 10 işletmenin deşarj izni olduğu 

bildirilmiştir. 

4.1.5.3  Atıksu İş Termin Planı 
Belediyeler nüfuslarına göre 2872 sayılı Çevre kanununun 5491 sayılı Kanun ile 

değişiklik 4. Maddesi ikinci fıkrasında yer alan “İşletmeye alma süreleri, iş termin plânının 

Bakanlığa sunulmasından itibaren; belediyelerde nüfusu, 100.000’den fazla olanlarda 3 yıl, 

100.000 ilâ 50.000 arasında olanlarda 5 yıl, 50.000 ilâ 10.000 arasında olanlarda 7 yıl, 10.000 

ilâ 2.000 arasında olanlarda 10 yıl, organize sanayi bölgeleriyle bunların dışında kalan 

endüstri tesislerinde  ve atıksu üreten her türlü tesiste 2 yıldır.” ifadesi çerçevesinde atıksu 

arıtma tesislerini kurmak ve işletmeye almakla yükümlüdürler. Kanun çerçevesinde 

Belediyelerin ve diğer Atıksu Altyapı Yönetimlerinin atıksu altyapı yatırımlarını planlamak 

amacıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2006/15 sayılı İş Termin Planı Genelgesi 

yayımlanmıştır.  2006 yılında yayımlanan Genelge çerçevesinde planlama süreleri  aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

Tablo Su – 33 Atıksu Altyapı Yönetimlerinin İş Termin Planı Sunmak ve AAT’ni 
İşletmeye Almak İçin Aşılmaması Gereken Süreler (Yıl) 

 

 
 

İTP Sunma 
Süresi  

(En son tarih 
13.05.2007) 

İşletmeye 
Alma 
Süresi 

Belediyeler(100.000’den fazla) 1 3 
Belediyeler (100.000 -50.000) 1 5 
Belediyeler (50.000-10.000) 1 7 
Belediyeler (10.000-2.000) 1 10 
OSB, Endüstri Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Turizm Tesisleri, 1 2 
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Yerleşim Alanlarından Kopuk Olarak Yapılmış Münferit Endüstri 
Tesisleri, Tatil Köyü, Tatil Sitesi v.b 

          Kaynak: ÇOB 
Tablo Su – 34  İş Termin Planları 

2006/15 sayılı İş Termin Planı Genelgesi (İTP) Gereğince  
İTP SUNAN 1690 
İNŞAAT HALİNDE OLUP İTP SUNAN 40 
İNŞAAT HALİNDE OLUP İTP SUNMAYAN 32 
İTP SUNMAYAN 787 
A.A.T'YE BAĞLI BELEDİYE 322 
2000<NÜFUS 354 
TOPLAM 3225 

 Kaynak: ÇOB 
Atıksu arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler ile, 

halihazırda faaliyette olup, atıksu arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri, diğer 

sanayi kuruluşları ile yerleşim birimleri, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş termin plânlarını 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 13 Mayıs 2007 tarihine kadar 

Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunarak belirtilen sürelerde işletmeye almak zorundadır.  

Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim yerleri bu 

hükümden yararlanmak için 13 Mayıs 2006 tarihinde yayımlanan Kanunun yayımı tarihinden 

itibaren üç ay içinde (13 Ağustos 2006 tarihine kadar) Çevre ve Orman Bakanlığı’na 

başvurmak zorundadır. 

2006/15 sayılı İş Termin Planı kapsamında 13 Ağustos 2006 tarihine kadar başvuru 

yapmayan ve 13 Mayıs 2007 tarihine kadar İş Termin Planını sunmayan belediyelere Çevre 

Kanunu’nun 20. maddesinin (f) bendine göre idari para cezası uygulanması ve 15. maddesine 

göre Bu Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmeliklere aykırı davrananlara söz 

konusu  aykırı faaliyeti düzeltmek üzere 1 (bir) yılı aşmamak üzere süre verilmesi 

gerekmektedir. 

Belediye nüfusu 2000’in altında kalan yerleşim birimlerinde Belediye Başkanlıklarının 

atıksu altyapı kurma yükümlülükleri devam etmekte olup, ancak atıksu altyapı tesisleri 

yapılıncaya kadar geçen sürede oluşan atıksuların fosseptiklerde toplanarak veya doğal arıtım 

yöntemleri uygulanarak çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

4.1.6 Su Çerçeve Direktifi Uyumlaştırma Çalışmaları  
Türkiye yakın bir gelecekte Avrupa Birliği’ne katılmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, 

Avrupa Birliği (AB) mevzuatının benimsenmesi ve ülkemizde uygulanması gerekmektedir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı sürecinde vazifelerinden biri de Su Çerçeve 
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Direktifi’ni adapte etmesi ve uygulamaya koymasıdır. Bu Direktif “entegre havza yönetimi”ni 

bir zorunluluk olarak getirmektedir. Bilindiği üzere 22 Aralık 2000 tarihinde yayınlanarak 

yürürlüğe giren Su Çerçeve Direktifi su kaynaklarının havza bazında entegre yönetimini esas 

almakta ve bu bağlamda su yönetiminin esaslarını belirlemekte ve suyun kalitesine 

odaklanmaktadır. 

Su Çerçeve Direktifi’nin amacı karasal yüzey sularının, geçiş sularının, kıyı ve yeraltı 

sularının korunması için genel bir çerçeve oluşturulmasıdır. Direktif, çevre açısından 2015 

yılına kadar tüm yüzey ve yeraltı sularının ekolojik ve kimyasal olarak“iyi durum”a 

getirilmesini amaçlamaktadır. 

AB Su Çerçeve Direktifi’nin uygulaması, ulusal ve havza bazında entegre su yönetim 

planlarının geliştirilmesi için fırsat sunmaktadır. Bu durum entegre politika geliştirilmesi, 

planlama, AB yönetmeliklerinin uygulanmasını kontrol, raporlama, endüstri, belediyeler, 

havza otoriteleri ve özellikle halkın vb.’nin katılımı ve bilgilendirilmesi konularında çalışmayı 

gerektirmektedir. Su Çerçeve Direktifi’nin standartlarının ve yeni sorumlulukların 

üstlenilebilmesi için kurumsal ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ve/veya güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Mevcut durumda söz konusu direktifin uyumlaştırılması ve uygulamaya geçilmesi, 

ülkemizin bazı özel koşullarından dolayı çok zor ve uzun bir sürece yayılması gereken bir 

çalışma olmakla birlikte bu direktife yönelik olarak gerçekleştirilmiş bazı çalışmalar da 

bulunmaktadır.  

a) Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi - MATRA 

Bu çalışmalardan ilki Hollanda Hükümeti’nin MATRA programı desteğiyle 2002-

2004 yılları arasında yürütülmüş olan “Su Çerçeve Direktifi’nin Türkiye’de Uygulanması 

Projesi”dir. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü-Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü) ana koordinasyonunda diğer ilgili kurum ve kuruluşların da 

katılımıyla yürütülen proje kapsamında pilot proje alanı olarak seçilen Büyük Menderes Nehir 

Havzası için “Taslak Entegre Havza Yönetim Planı” hazırlanmıştır. Proje, gerek ilgili 

kurumların Su Çerçeve Direktifi hakkında bilgilenmeleri ve bu alanda kapasitelerinin 

geliştirilmesi, gerekse kurumlar arası koordinasyonun sağlanması açısından önemli bir proje 

olmuştur.  

b) Su Sektörü için Türkiye’ye Kapasite Geliştirme Desteği Eşleştirme Projesi  
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 Su Çerçeve Direktifi ile bağlantılı diğer bir çalışma ise Avrupa Birliği-Türkiye Katılım 

Öncesi Mali Yardımı 2006 yılı programlamasından desteklenen “Su Sektörü için Türkiye’ye 

Kapasite Geliştirme Desteği Eşleştirme Projesi”dir. Çevre ve Orman Bakanlığı (Devlet Su 

İşleri Genel Müdürlüğü-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) faydalanıcı kurumdur. 

Bu proje, ülkemizin Avrupa Birliği’ne katıldığı tarihte AB su müktesebatının tam 

olarak uygulanmasını sağlamak üzere, AB su mevzuatının özellikle 2000/60/EC sayılı Su 

Çerçeve Direktifi, 91/271/EEC sayılı Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi, 76/464/EEC sayılı 

Tehlikeli Maddeler Direktifi ve bağlantılı Direktifler ile aynı çizgi içerisinde bir su yönetimi 

için Türkiye’ye yardım etmeyi amaçlamaktadır. 

c) Çevre Faslı Müzakere Süreci  

AB üyeliği hedefi kapsamında 3-11 Nisan 2006 tarihleri arasında Tanıtıcı Tarama, 29 

Mayıs – 2 Haziran 2006 tarihleri arasında Ayrıntılı Tarama Toplantıları gerçekleştirilen 

“Çevre Faslı” için Avrupa Komisyonu “Tarama Sonu Raporu”nu yayınlamıştır. Söz konusu 

raporda, Türkiye’nin çevre faslında müzakereler için yeterli derecede hazırlıklı olmadığı 

belirtilmektedir. Bu nedenle; aşağıda belirtilen açılış kriterlerinin (benchmark) sağlanması 

halinde Çevre Faslı’nın müzakerelere açılması Avrupa Komisyonu’nca tavsiye edilmektedir: 

1) Türkiye’nin Komisyona; ulusal, bölgesel ve yerel seviyede gerekli idari kapasitenin 

oluşturulması ve gereken finansal kaynaklar için planlar dahil, bu fasıl başlığındaki 

müktesebatın kademeli aktarım, uygulama ve yaptırımı için, aşamaların ve zaman 

çizelgelerinin de gösterildiği, kapsamlı bir strateji sunması. 

2) Türkiye’nin, AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin kararlarına uygun olarak, ilgili Çevre 

Müktesebatının uygulanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. 

d) Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007 – 2013) 

Ülkemizin AB müktesebatına uyumu için Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyum Programı (2007 – 

2013)” kapsamında Kurum ve Kuruluşları ilgilendiren sorumluluklara ilişkin yasal 

düzenlemeler  yer almaktadır. 

Söz konusu yasal düzenlemelerin ilki olan “Çerçeve Su Kanunu” uygulamada 

meydana gelen aksaklıkların ve kanun boşluklarının giderilmesi amacıyla hazırlanacak olup 

2009 – 2013 yılları arasında çıkarılması hedeflenmektedir. “Çerçeve Su Kanunu”nun özellikle 
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ülkemizin hassas olduğu konuların Su Çerçeve Direktifinde yer alması nedeniyle AB’ye 

üyelikle birlikte (2013) yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.  

Çerçeve Su Kanunu hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus; 

Ülkemizde yasal örtüşmeleri, kurumsal çatışmaları ortadan kaldıracak, entegre su yönetimini 

gerçekleştirecek, suyun ekolojik yapısını iyileştirerek devamlılığını sağlayacak, suların 

izlenmesi ve veri tabanının oluşturulmasına esas teşkil edecek, “kirleten öder” prensibinin 

uygulanması ve suyun ücretlendirilmesine temel teşkil edecek yeni bir “Su Yasası”nın 

hazırlanması olmalıdır. Çerçeve kanun kapsamında belirlenen genel ilke ve hedeflere kolayca 

ulaşmaları, uygulama veriminin artırılması ve uygulamada doğabilecek karışıklıkların en aza 

indirilmesi açısından tüm tarafların hazırlama sürecinde yer alması önemli bir adım olacaktır. 

Söz konusu kanunun hazırlanması ve direktifin uygulanması için kurumlar arası eşgüdümü 

destekleyecek mekanizmanın ülkemizde de oluşturulması son derece önemlidir. 

4.2 İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Olan Etkisine Uyum 
Çalışmaları (Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler) 

4.2.1 Planlama Çalışmaları 
Küresel ısınmanın su kaynakları üzerine olabilecek olumsuz etkileri, suyun dünyadaki 

önemini daha da arttırmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarınnın geliştirilmesi amacıyla 

yapılacak yatırımlardan gelecekte beklenen azami faydanın sağlanabilmesi için planlama 

çalışmalarında, iklim değişikliği etkilerinin de göz önüne alınarak uyum çalışmaların 

yapılması gerekmektedir.      

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda DSİ çalışmaları hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 DSİ tarafından gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan projelerde iklim 

değişikliğinin su kaynaklarımıza olan olumsuz etkilerinin azaltılması için; 

a. İklim değişikliğinin ve yaşanabilecek kuraklığın etkilerine karşı doğru bir su yönetimi 

gerekmektedir. Bu sebeple su bütçesinin oluşturulup yönetilmesi maksadıyla havza 

bazında su yönetim planlamaları yapılmaktadır. 

b. İçme-kullanma ve sulama amaçlı barajlar yapılarak gelecekteki su sıkıntısının 

önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve suyun kontrollü tüketimi sağlanmaktadır. 
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c. Küresel iklim değişikliği havzalardaki yağış rejiminin değişmesine sebep olacaktır. 

Bazı bölgelerde yağışların artması bazı bölgelerde azalması muhtemeldir. Bu 

kapsamda fazla suyun bulunduğu ve denize aktığı havzalardan kuraklık ve su sıkıntısı 

görülen havzalara su aktarma projeleri gerçekleştirilmektedir. İç akarsularımızdan su 

sıkıntısı çekilen bölgelerimize su aktarılması konusunda yapılan çalışmaların bazıları 

şunlardır;  

• Gembos Derivasyonu :06 Temmuz 2007 tarihinde açılışı yapılan Derebucak Prof. Dr. 

Yılmaz Muslu Barajı ve Gembos Derivasyon Tüneli ile Gembos Havzası yerüstü 

suları Beyşehir gölüne aktarılmıştır. Derivasyon tüneli çapı 4,8 m., uzunluğu 3 500 m. 

olup yılda ortalama 130 milyon m3 su iletimi sağlanmaktadır.Göksu Havzasından 

Konya Ovasına Su Aktarılması (Mavi Tünel): Konya ovasının su sıkıntısını önemli 

ölçüde çözümlemeye yönelik olarak geliştirilen ve KOP’un en önemli ünitelerinden 

olan “Konya-Çumra III. Merhale Projesi”nin planlama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında, Yukarı Göksu Havzası sularından Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel 

(17 034 m) vasıtasıyla 414 milyon m3 su Konya Kapalı havzasına derive edilecek, 

Böylece Konya ve Karaman illerine ait 223 410 ha arazinin sulanması, 147,5 milyon 

KWh enerji üretilmesi ve Konya kentinin uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu 

ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır. 

• Seyhan Havzasından Su Aktarılması: Seyhan-Zamantı havzasndan çapı 3,5 m, 

uzunluğu 10 700 m olan Gıcık Tüneli ile yılda 114 milyon m3 miktarında alınacak su 

Develi havzasına aktarılarak Develi ovasının ve Sultan Sazlığının su eksiklikleri 

önemli oranda giderilmiş olacaktır. Söz konusu projenin planlama çalışmaları 

yürütülmektedir. 

• Hışlayık Tüneli (Karaman):“Hışılayık mağarası Kaynak Geliştirilmesi Tüneli” 

vasıtasıyla Hışılayık mağarasından yüzeye çıkarılan suyun Ayrancı barajı havzasına 

aktarılması için derivasyon kanalı yapılmıştır. Derivasyon tüneli çapı 3 m, uzunluğu 1 

292 m. olup, yılda ortalama  20 milyon m3 su aktarılmaktadır. 

• Melen Sistemi (İstanbul): Melen projesi iki merhaleden (kademe) oluşmaktadır. İlk 

merhalenin 2010 yılında tamamlanması öngörülmüş ancak son yılardaki su sıkıntısı 

nedeniyle çalışmalar hızlandırılarak tamamlanmıştır. İstanbul şehrinin uzun vadeli 

içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla geliştirilen Melen Sistemi ile 
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İstanbul’a ilk merhalede yılda 268 milyon m3 (8,5 m3/s) su verilmiş, nihai durumda ise 

yılda 1,180 milyar m3 su temin edilerek şehrin 2040 yılına kadar olan su ihtiyacı 

karşılanmış olacaktır.  

• Gerede Sistemi (Ankara): Gerede Sistemi ile Ankara’ ya yılda 230 milyon m
3
 su temin 

edilecektir. Bu sisteme ait projeler hazırlanmaktadır. Proje yapımından sonra ihale 

edilecektir. Gördes Barajı (Manisa-İzmir): İzmir İçmesuyu II. Merhale Projesi 

kapsamında Manisa ilinde inşaatı devam eden Gördes Barajının derivasyon tüneli çapı 

6 m., uzunluğu 820 m. olup, yılda ortalama 58,6 milyon m3 İzmir iline içme ve 

kullanma suyu verilecektir.  

İller Bankası tarafından yapılan sunumda, Ülkemizin coğrafik, jeolojik ve topografik 

koşullarının çok farklı oluşu nedeniyle bölgeler arası su potansiyelinin farklı olduğu, örneğin 

bir bölgemizin su bakımından zengin, bir bölgemizin de su fakiri olduğu, havzalar arası su 

aktarımını da bu konuda çözüm olabileceği ifade edilmiştir.  

Havza su aktarımı konularında tüm Türkiye genelinde mevcut çalışma bulunmamakta 

olup, teknik, ekonomik, sosyolojik ve çevresel açıdan oldukça kapsamlı çalışılması gereken 

bir konudur. Daha önceki yıllarda sulama ağırlıklı olarak planlanan projelere ilaveten, son 

yıllarda giderek artan içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının talepleri de su 

kaynaklarımız üzerindeki baskıyı önemli derecede arttırmıştır. Bu şartlar altında, havzalar 

arası su aktarılması, detaylı havza planlama çalışmalarını müteakip olarak incelenmiştir. 

d. İklim değişikliği nedeniyle yağışlarda yer, süre ve şiddet olarak değişiklikler ortaya 

çıkacağından taşkın ve sel felaketlerini önlemeye yönelik barajlar yapılmakta, dere 

ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. 

e. Tarımsal Su Kullanımında Tasarruf; Dünyadaki tatlı su kaynaklarının %70’i tarımda 

(sulamada) kullanılmaktadır. İklim değişikliğine uyum kapsamındaki su tasarrufu 

çalışmaları büyük ölçüde bu sektörde yapılmalıdır çünkü sarfiyatın yanında en büyük 

savurganlık bu sektördedir. DSİ tarafından; 

 Sulama tekniklerinin geliştirilmesi, 

 Tarla içi hazırlıklar, 

 Su iletiminde kayıpların azaltılması, 
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 Az su tüketen mahsul deseni seçimi, 

 Çiftçilerin sulama bilincinin arttırılması, 

 Sulama şebekelerinin yönetiminin sivil toplum örgütlerine devredilmesi, 

konularında çalışmalar yapılmaktadır. 

 Tarımda sulamada beklenen yarar, sulama yöntem ve sisteminin yöre koşullarına 

uygun şekilde planlanması, uygulanması ve yönetilmesi ile elde edilebilir. Planlama biçimi ve 

kullanılan teknolojilere bağlı olarak, sulama sistemlerinde kayıplar artmakta ve sulamadan 

beklenen yarar sağlanamamaktadır.  

 Tava  veya karık sulaması gibi klasik sulama sistemlerinde bitki için gerekli su 

miktarının verilmesi olan su uygulama randımanı %60 civarında olup, buna şebekede sızma, 

buharlaşma ve işletme kayıpları da ilave edilirse verim %50 civarında olmaktadır. Bu durum, 

hem kıt olan su kaynaklarının israfına sebep olmakta hem de dağıtım ve drenaj şebekelerinin 

daha büyük kapasiteli olarak inşaatına dolayısıyla yatırım maliyetinin artmasına sistemde 

pompaj varsa ilave enerji kaybına sebep olmaktadır. Tüm bu maliyet arttırıcı etkenler 

düşünüldüğünde sulamada su tasarrufunun önemi daha kolay anlaşılşır.  

 Sulamada bitki ihtiyacında bir kısıntı yapılamsı söz konusu olamayacağı için 

yapılacak su tasarrufunun suyun isalesinde, dağıtımında, sistemin işletilmesinde ve araziye 

tatbikinde olması gerektiği kolayca anlaşılır. Bunlar içinde en büyük miktarı, su uygulama 

randımanının arttırılması sağlamaktadır. Zira klasik sulama metotları yerine kapalı sistem olan 

yağmurlama ve damla sulama metotlarının kullanılması halinde verim %60’tan sırası ile %80 

ve %90’a çıkabilmektedir. Bu da %20 ile %30’luk bir su tasarrufu demektir. Bu nedenle 

suyun etkin olarak kullanılacağı basınçlı borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. DSİ tarafından 2003 yılına kadar yapılan sulamalarda borulu sistem %6 

oranında iken mevcut durumda % 11 oranına çıkılmış durumdadır. 
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          Kaynak: DSİ 

  Şekil Su - 24  İşletmedeki Şebeke Tipleri        

Ülkemizin kısıtlı olan su koşullarını daha etkin kullanım için basınçlı sulama 

sistemlerine geçiş öncelik kabul edilmiştir. Yüksek basınçlı sulamalar bugün dünyada ve 

Türkiye'de en gelişmiş sulama metotlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yüksek basınçlı 

sulama sistemleri, aşağıdaki sebeplerden dolayı tercih edilmektedir: 

1-Salma sulama yöntemleriyle sulanamayan yüksek eğimli ve ondüleli araziler, yüksek 

basınçlı sulama sistemi ile hiç tesviyeye gerek duyulmadan veya çok az bir tesviye ile rahatlıkla 

sulanabilmektedir. 

2- Basınçlı borulu sulamalarda, ayrıntılı bir arazi tesviyesine gerek yoktur. Diğer taraftan 

salma sulaması, yoğun arazi tesviyesini gerektirmektedir. (Tesviye sırasında yapılan kazı işlemi 

sonucunda, verimli üst toprak kalınlığı azalacağından ürün verimi önemli ölçüde düşmektedir). 

3- Basınçlı borulu sulama ile sulama suyunun tarlaya uygulanmasında derine sızma, 

iletim ve yüzey akış yolu ile su kayıpları olmaması nedenleri ile çiftlik içi randımanı yüksek 

olmakta ve buna bağlı olarak, özellikle sulama suyunun yetersiz olduğu yörelerde daha geniş 

alanların sulanmasına olanak sağlanmaktadır. 

4- Basınçlı borulu sulamalarda suyun bitkiye ulaşımı arklar vasıtasıyla olmadığından ve 

kontrollü olduğundan dolayı drenaj sorunu olan arazilerde taban suyunun yükselmesi veya 

kumlu çakıllı topraklarda aşırı su kaybı önlenmektedir. 

5- Eğimi yüksek tarım alanlarında yüzey sulama yöntemleri ile yapılan sulama 

sonucunda oluşan yüzeysel akış, ciddi erozyon sorunları meydana getirmekte ve erozyon 

kontrolünde sayısız güçlükler ile karşılaşılmaktadır. Basınçlı borulu sulamalar, bu nitelikteki 

alanlarda erozyon sorunu oluşmadan başarıyla uygulanabilmektedir. 
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6- Basınçlı borulu sulamalarda, sulama şebekesine müdahale minimum düzeyde 

olmakta, parsel içi lateral sisteminin takılması, çalıştırılması ve sökülmesi konularında özel 

yetişmiş ve beceri sahibi kişilere gereksinim duyulmamaktadır. Ayrıca montaj ve demontaj 

işlemleri çok çabuk yapılabildiğinden, karık, tava, dip açma gibi işlemleri gerektirmediğinden 

işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. 

7- Basınçlı borulu sulamalarda arazi tesviyesine gerek olmaması sebebiyle adaptasyon 

süresi beklenmeden ilk yıldan başlamak üzere tam üretim sağlanabilmektedir. 

8- Yağmurlama sulaması ile tohumların çimlendirilmesi, fidelerin yer değiştirme ve 

seyreltilme işlemleri için sık sık, az miktarda ve yeknesak su uygulaması yapılabilen en uygun 

yöntemdir. Bu nitelikteki su uygulaması yonca, şeker pancarı gibi küçük tohumlu bitkilerin 

üretiminde büyük önem taşımaktadır. Ağır bünyeli topraklarda kuraklık nedeniyle görülen 

çimlenme güçlüğü, yağmurlama sulaması ile giderilebilmektedir. 

9- Basınçlı borulu sulamalarda, açık sulama kanallarına ve tarla içi arklara gerek 

olmadığından ekilebilen arazi alanının artması ile üretim de artacaktır. Ayrıca kanallarda ot 

temizleme ve yabancı otların yayılması gibi sorunlar ortaya çıkmamaktadır. 

10- Basınçlı borulu sulamalarında, suni gübreler sulama suyu ile birlikte, uygun teknik 

ile ikinci bir işçilik masrafı olmadan doğrudan bitkilere verilebilmektedir.  

11- Yağmurlama sulaması ile özellikle açıkta yetiştirilen çilek gibi küçük boylu domates, 

biber, bahçe bitkilerinde başarı yüksek olmaktadır. Bu sistem, bahçelerde, toprak yüzeyine yakın 

kısımlarda, sıcaklığın -6°C düşmesi halinde bile 2.5 mm/h lik yağmurlama hızıyla bitkiyi don 

zararından koruyabilmektedir. Ayrıca, yurdumuzun bazı bölgelerinde zaman zaman etkisini 

gösteren sıcak ve kuru rüzgarların meydana getirdiği sürgün kurumaları zamanında yapılan 

yağmurlama sulaması ile önlenmektedir. 

12- Basınçlı borulu sistem ile, ekim ve dikim işleri için gerekli olan tav suyu bitkiye en 

uygun biçimde verilebilmektedir. 

14-Tesviye edilmeleri sakıncalı olan sığ (yüzlek) topraklarda basınçlı borulu sulama en 

uygun yöntem olmaktadır. 

15- Yağmurlama sulaması ile, toprak profilinde biriken tuzlar etkin bir biçimde 

yıkanabilmektedir. Düşük yağmurlama hızında uygulanan su, klasik göllendirme yöntemlerine 
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göre daha fazla tuz yıkamaktadır. Ayrıca, suyun göllenmesini sağlayan seddelere gerek yoktur 

ve eğimli arazilerde de tuz yıkanması sağlanabilmektedir. 

16-Yağmurlama sulaması ile, özellikle denize yakın yörelerde rüzgarla taşınan tuzlu 

suların, yapraklarda bıraktığı tuz zerreleri ile yapraklarda biriken tozlar ve diğer zararlı maddeler, 

bitkiye zarar vermeden kolaylıkla yıkanabilmektedir. 

17-Basınçlı borulu sulama sistemi ile sulama sahası içerisinde bulunan ve topoğrafik 

nedenlerden dolayı yüzeysel sulama ile sulanamayan tarım arazileri de sulanabilmektedir 

18-Basınçlı borulu sulama sistemleri, mansap kontrollü olarak işletilmekte olup, su 

zayiatı olmamaktadır. 

20-Damla sulamalarda sulama suyu doğrudan köklere verdiğinden, genellikle üzüm 

bağları ve ağaç sulamalarında daha uygun olmaktadır. 

Basınçlı borulu sistemlerin ilk yatırım maliyeti klasik sulama sistemine göre yüksektir. 

Ancak uygun basınçlı borulu sistemlerde, işletme maliyetleri, özellikle pompajlı sulamalarda enerji 

maliyetleri klasik sistemlere göre daha az olduğundan sağladığı fayda daha fazladır. 

DSİ tarafında halihazırda gerçekleştirilen projelerde, arazi koşullarının da dikkate 

alınmasıyla sulama şebekesinin %60’ı borulu sistem olarak inşa edilmektedir.   

                             
        Kaynak: DSİ. 

Şekil Su - 35 İnşa Halindeki Şebeke Tipleri 

4.2.2 İşletme Çalışmaları 
İklim değişikliklerinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması 

amacıyla, depolama tesislerinin işletme çalışmaları önem kazanmaktadır. Bu nedenle su 

uygulama randımanı, su dağıtım programı, sulama yöntemleri, sulama şebekeleri, sulama 



                                             439

ücreti, bitki çeşit geliştirmeleri, kısıtlı sulama, su kullanıcılarının eğitimi gibi konular 

meydana gelecek iklim değişikliğine adaptasyonun sağlanmasında büyük önem arz 

etmektedir. 9. Kalkınma Planı’nda da “Sulama altyapısının işletme ve yönetiminin katılımcı 

mekanizmalarla gerçekleştirilmesi sağlanacak, toprak ve su kaynaklarının etkin ve 

sürdürülebilir kullanımı için üreticilere yönelik programlar uygulamaya konulacaktır” 

denilmektedir. 

İklim değişikliği sonucunda oluşabilecek su sıkıntısının yanında hızlı nüfus artışı, su 

kaynaklarına olan talebin artması, sektörlerin su kullanımının gittikçe değişme eğilimi ve su 

kalitesinin düşmesi gibi faktörler su kaynakları kullanımının önemi daha da artıracaktır. 

Gelecekte su kaynaklarında yaşanması muhtemel sıkıntıları en aza indirebilecek ve su 

kaynaklarının daha akılcı kullanımını sağlayacak birtakım işletme stratejilerinin belirlenerek 

uygulanması gerekmektedir. Bunlar; 

Su Uygulama Randımanı: Uyum çalışmalarında kısa vadeli çözümlerden biri de bitki 

için gerekli su miktarının verilmesi olan su uygulama randımanın artırılmasına yönelik alan 

çalışmalarına ağırlık verilmesidir.  

Su Dağıtım Programı: Tarımsal amaçlı kullanılan suların daha etkin kullanılabilmesi 

için sulamaların bir programa (ne zaman, ne miktarda, nasıl, hangi aralıkta ve ne kadar 

süreyle sulama) dayalı olarak yapılması gerekmektedir. Bu maksatla sulama mevsimi 

öncesinde her sulama için ilgili sulama teşkilatınca “Genel Sulama Planlaması (GSP)” 

yapılmaktadır. Sulama mevsimi sonunda ise “Planlı Su Dağıtım Raporu (PSR)” 

hazırlanmaktadır. Sulama teşkilatlarının hazırladıkları GSP’na uygun su dağıtımı yapması ile 

su daha etkili kullanılabilecektir. 

Sulama Yöntemleri: Tarla bazında suyun etkin kullanımı ve artırımı için geliştirilmiş 

yüzey sulama teknikleri (fasılalı karık, azaltılmış debili karık, döngülü karık, değişebilir veya 

sabit ardışık karık vb) uygulanmalı veya yağmurlama sulama ve damla sulama gibi modern 

sulama tekniklerinin kullanılması sağlanmalıdır. Günümüz şartlarında ülkemizde çok az 

oranda kullanıldığı görülen ancak, en çok su tasarrufu sağlayan yöntem olan damla sulama 

yönteminin uygun tarım alanlarında mutlak olarak yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu 

yöntemlerin yaygınlaşmasıyla su tasarrufunda ciddi artış sağlanacağı gibi yüzey sulama 

yöntemlerinin kullanımı ile ortaya çıkan bazı problemler de çözülmüş olacaktır.  
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Sulama Şebekeleri: Su dağıtım sisteminin açık kanal sisteminden kapalıya 

dönülmesiyle sistemde su kaybı en aza indirilmiş olacaktır. DSİ, 2003 yılından itibaren 

sulama sistemlerinde kapalı sisteme geçmiştir. 

Sulama Ücreti: Ülkemizde sulama suyu ücreti alınmamaktadır. Ancak sulama ücreti 

adı altında işletme-bakım-onarım ve yatırım maliyetleri alınmaktadır. Bu ücret çoğunlukla 

birim alan esasına göre fiyatlandırılmaktadır. Ancak bu ücret genelde gerçeği yansıtmamakta 

ve sembolik olmaktadır. Kullanılan su miktarından tasarruf edilebilmesi için suyun ölçülmesi 

ve kullanılan hacim esasına göre sulama teşkilatlarınca gerçekçi bir şekilde fiyatlandırılması 

faydalı olacaktır. 

Su Gereksinimi Az Olan Bitki Çeşidi Geliştirme: Mevcut su kaynaklarımızın daha 

etkili kullanılması maksadıyla su tüketimi daha az olan bitki çeşitleri geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu konu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bir çalışma yapmalıdır. 

Sulamadan Dönen Suların Kullanımı: Kıt olan su kaynaklarından azami faydalanmak 

maksadıyla sulamadan dönen suların yeniden kullanımının sağlanması gerekmektedir. Bunun 

için su kullanıcı teşkilatlarının yeterli finansmanı sağlayıp uygun arıtma sistemini kurmaları 

gerekmektedir. 

Gece Sulamalarının Özendirilmesi: Su kaynaklarının etkin kullanımına ilişkin bir 

diğer uygulamada buharlaşma kayıplarını en aza indirmek maksadıyla gece sulamalarının 

çeşitli teşviklerle özendirilerek artırılmasıdır. 

Kısıtlı Sulama: Günümüz koşullarında dahi kıt olan su kaynaklarımızın muhtemel 

küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle daha da azalacağı düşünülmektedir. Kısıntılı 

sulamada, bitkisel üretimde maksimum verimin elde edilmesi yerine, uygulanacak sulama 

suyu miktarında kısıntı yapılarak bir miktar verim azalmasına izin verilmekte, ancak aynı 

suyla daha fazla alanın sulanması ve birim sudan daha fazla gelir elde edilmesi mümkün 

olmaktadır. Bu maksatla, bitkilerin su verim ilişkileri dikkate alınarak bitkinin suya hassas 

olmadığı dönemlerde sulama yapılmaması veya daha az su verilmesi yoluyla kısıtlı sulama su 

kullanıcılarına doğru bir şekilde anlatılarak uygulanması sağlanmalıdır. Bu şekilde mevcut 

sudan tasarruf edilerek daha fazla alanın sulanması sağlanmış olacaktır.  

Su Kullanıcılarının Eğitimi: Gelecekte su kaynaklarının daha kıt olacağı göz önüne 

alındığında, şimdiden su kullanan sektörlerdeki kişilerde su tasarrufu ve doğru yöntemlerin 
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kullanılması yönünde eğitim çalışmalarına toplum olarak el ele vererek başlanmalıdır. Su 

kaynaklarının yönetiminde su tasarrufu çok önemlidir. Bir kişinin tasarruf ettiği miktardaki 

su, bir diğeri için hayati önem taşıyabilir.  

Toprak Neminin Korunması: Topraktaki nemin korunması için gerekli önlemler 

alınmalıdır. Bunun için, hasat sonrası sap, saman ve bitki artıkları tarlada bırakılmalı, anız 

yakılmamalıdır. Ayrıca ekim öncesi tohum yatağı hazırlamada toprak işleme aletleriyle 

mümkün olduğu kadar az işlem yapılmalıdır. 

Büyük yatırımlarla gerçekleştirilecek olan sulama projelerinden beklenen yararın 

sağlanabilmesi ve diğer sulama alanlarında karşılaşılan sorunlarla karşılaşılmaması için, 

sulama sistemlerinin işletme, bakım ve yönetiminde kullanılacak, yöre koşullarına en uygun 

işletme, bakım ve yönetim modelinin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Buna 

örnek olarak, “GAP Sulama Sistemlerinin İşletme, Bakım ve Yönetim Projesi” gösterilebilir. 

DSİ tarafından inşa edilen sulama tesislerinin, suyu kullananlar tarafından işletilmesi, 

bakım ve onarımının yapılması ve sulu tarımdan beklenen faydanın sağlanabilmesi için GAP 

İBY Projesi uygulanmaya konulmuştur. Proje amaçları ; 

 Sulama tesislerinin işletme-bakımını yapacak kurumsal yapının oluşturulması için 

model belirlenmesi. Belirlenen modelin pilot alanlarda test edildikten sonra, yeni 

açılacak GAP sulama projelerinde uygulanması,  

 Su tasarrufuna yönelik sulama teknolojisinin geliştirilmesi ve çiftçi tarlalarında 

uygulanması için demonstrasyonlar kurulması ve uygulanması sırasında yapılan 

faaliyetlerin izlemesi, değerlendirilmesi, aksayan konuların belirlenerek gereken 

önlemlerin alınması,  

 Sulama ve sulu tarım konularında çiftçi eğitimi,  

 Sürdürülebilir tarım için su ve toprağın korunması, çevreye olan zararlı etkilerin 

azaltılması için gereken önlemlerin belirlenmesi,  

 Sulu tarımda geliri yükseltecek, su tasarrufunu sağlayacak, toprağı boş 

bırakmayacak bitki münavebesinin uygulamaya konulması,  

 İşletme, bakım ve sulama tesislerini işletecek kurumun kurulması sırasında 

izlenecek yolu gösterecek rehber, el kitapları ve teknik talimatların hazırlanması,  
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 Sulama tesislerini işletecek kurum için gerekli olan yasa, yönetmelik ve devir 

sözleşmelerinin hazırlanması,  

 Uygulama sonuçlarının GAP Bölgesinde yaygınlaştırılması için gerekli önerilerin 

ortaya konulması şeklinde özetlenebilir.  

Önerilecek modelin hedefleri su kullanma randımanının maksimuma çıkarılması 

(ölçülü su, hacimsel su ücreti, planlı su dağıtımı, etkin bir izleme ve değerlendirme), gelirin 

maksimuma çıkarılması (eğitim ve yayım), yönetim, işletme ve bakım masraflarının 

minimum düzeye indirilmesi, olumsuz çevresel etkilerin(drenaj, erozyon, tuzlanma, sağlık 

v.b) en alt düzeye indirilmesi, fiziki performansın korunması ve geliştirilmesi (çiftçilerin 

sorumluluk ve sahip çıkma duygusunun geliştirilmesi) ile sürekliliğin sağlanması ayrıca 

uygulanabilir ve esnek olmasıdır. Model uzun vadede tesis yatırım maliyetlerinin geri 

ödenmesi ve elde edilecek gelirin diğer sulama yatırımlarına yönlendirilmesini de 

içermektedir. 

4.2.3 Taşkın Kontrol Çalışmaları 
Taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılması ile ilgili çalışmaların yapılması 

görevi, 6200 sayılı kuruluş yasası ile DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Burada  tanımlanan 

görev ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar genelde, yapısal önlemler 

içeren projeli faaliyetler şeklinde sürdürülmekte ayrıca, 4373 sayılı ve 7269 sayılı yasalarda 

yer alan hükümler doğrultusunda, taşkın afetinin her sürecindeki muhtelif çabaları 

içermektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde, DSİ Genel Müdürlüğü taşkınları önlemek amacıyla 

barajlar ve taşkından koruma tesisleri inşa etmekte, dere yataklarında tanzim ve ıslah  

çalışmaları  yapmaktadır. 

6200  sayılı, DSİ Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Yasa ile “taşkın 

suları ve sellere karşı koruyucu tesisler meydana getirmek ve bu tesislerin işletme ve görev 

sorumluluğu”  DSİ’ye verilmiştir. 

DSİ tarafından ülkemizde  taşkınların önlenmesi ve zararlarının azaltılmasına yönelik 

yapısal unsur içeren projeli faaliyetleri, taşkın koruma ve kontrol ihtiyacını akarsu havzasının 

bütününde ve diğer su kaynaklarının geliştirilmesini gerektiren ihtiyaçlarla birlikte ele alan 

çok amaçlı Büyük Su İşleri Projeleri ile ivediliği nedeniyle taşkından koruma ihtiyacını 

akarsu havzasının sınırlı bir bölümünde ele alan Küçük Su İşleri Projeleri oluşturmaktadır. 



                                             443

DSİ tarafından Büyük Su İşleri kapsamında bugüne kadar inşa edilen barajlardan 38 

adetinin taşkından koruma amacı  bulunmaktadır. 

Küçük Su İşleri kapsamında, havzadaki yerleşim yerlerini, sanayi tesislerini, tarım 

arazilerini taşkından korumak amacıyla sedde, sel kapanı, mahmuz, tersip bendi, anroşman taş 

dolgu, dere yatağı ıslahı, brit, taşkın kanalı gibi fiziki tesisler inşa edilmektedir. Söz konusu 

çalışmalar kapsamında DSİ bugüne kadar 4364 adet taşkından koruma tesisi inşa edilmiş ve 

yerleşim yerlerinin yanında yaklaşık 1 milyon ha (976 888 ha)  arazinin de taşkından 

korunması sağlanmıştır.  

Bunun dışında, çok sayıda taşkın tesisinin de inşaatına devam edilmektedir. 2008 Mali 

Yılı Programı ve Uygulama Planında Taşkın Koruma ile Rüsubat Kontrolü amaçlı 628 adet iş 

yer almaktadır. 

Ayrıca, DSİ makineli çalışma programları kapsamında 2007 yılı içerisinde 142 adet 

makine toplu çalışması yapılmış ve 287 km’lik  sedde yapımı, 937 km kanal ıslahı ve 570 km 

dere ıslahı gerçekleştirilmiştir. 

1998 yılında Batı Karadeniz'de meydana gelen taşkınlar sonrasında olması muhtemel 

taşkınlardan korunması ve bunların önceden tahmin edilebilmesi konusu gündeme gelmiştir. 

Bu amaçla Dünya Bankası'ndan temin edilen kredi ile Türkiye Acil Taşkın ve Deprem 

İyileştirme Projesi (Turkey Emergency Flood and Earthquake Recovery Project - TEFER) 

geliştirilmiş, proje kapsamı içinde de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir merkez 

kurularak taşkın tahmin çalışmalarına başlanmıştır. Bu projede Batı Karadeniz, Susurluk, 

Gediz ve Büyük Menderes Havzaları pilot havza olarak seçilmiştir. 

DSİ’de kurulmuş olan Taşkın Tahmin ve İhbar Sisteminde modernize edilen ölçüm 

ağı ile gerçek zamanlı ölçüm sonuçlarının toplanması, DMİ tarfından gönderilen yağış, 

sıcaklık vb. ile radar verileri ve Sayısal Hava Tahmini verilerinin SCOUT sistemi içinde 

toplanarak yağış tahminin yapılması ve son olarak gerçek zamanlı ölçüm sonuçlarının ve 

tahmin edilen yağışların girdi oluşturduğu MIKE 11 modeli ile taşkın tahmininin yapılması ve 

erken uyarı  çalışmaları sürdürülmektedir. Modelleme çalışmalarının tüm havzalar için 

yapılması gereklidir. 
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4.2.4 Erozyon, Rüsubat Kontrol ve Ağaçlandırma Çalışmaları 
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürekliliğini 

sağlamak ve etkinliğini artırmak bakımından erozyonun kontrolüne dolayısıyla akarsu ve yan 

derelerde özellikle yatak hareketlerinden oluşan sediment taşınımının sınırlandırılması 

konusunda çalışmaların yapılması gereklidir. 

 Erozyon ve rüsubat kontrolu çalışmaları ile barajlar ve göletler gibi su toplama 

yapılarının sedimentle dolması engellenmekte, böylece bu yapıların işletme ömürlerinin 

uzatılmasına katkı sağlanmaktadır. Bu çalışmaların dışında ağaçlandırma faaliyetlerinin de 

ayrı bir önemi bulunmaktadır. Ağaçlandırma faaliyetleri ile yüzey erozyonunun önüne 

geçilerek baraj ve gölet rezervuarlarının sedimentle dolması engellenmektedir. 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Komisyona yapılan sunumda, etrafı orman ile 

çevrili bir barajda santimetreküpte 76 adet mikrop tespit edildiği, bu rakam tarım alanları ve 

çayırlarla çevrili bir barajın suyunda 4 400 adet olduğu dolayısıyla ormanların temiz su 

kaynağı açısından fevkalade önemli bir işlev gördüğü belirtilmiştir. 

 DSİ tarafından 2007 yılı sonu itibariyle, erozyon ve rüsubat kontrolüne yönelik 618 

adet konu uygulama programına alınmıştır. Bunların arasında ileride sedimentin sorun olacağı 

tahmin edilen 40 adet barajda da erozyon ve rüsubat kontrolüne yönelik etütler yapılmıştır. 

Buna ek olarak yukarıda belirtilen erozyon ve rüsubat kontrolü faaliyetlerinin yanı sıra, 

Kuruluşundan bu yana barajların rüsubatla dolmasını önlemek, daha uzun süre hizmet 

etmesini sağlamak için yapılan çalışmalar çerçevesinde mülkiyeti DSİ’ye ait, izin veya irtifak 

hakkı alınan sahalarda 50 000 ha alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş, bu 

çalışmalarda 150 000 000 adet fidan dikilmiştir. Ayrıca, 2003 yılında baraj havzalarının 

ağaçlandırılarak ömürlerini uzatmak, erozyonun kontrolü, yeşil alanların çoğaltılması, su ve 

bitki arasındaki dengeyi kurmak-geliştirmek amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 

Orman Genel Müdürlüğü ile Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü arasında 

işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda Türkiye genelinde toplam 20 000 ha alanda 

ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışması ile 60 000 000 adet fidan dikimi çalışmaları 

sürdürülmekte olup, 2006 yılı itibariyle yaklaşık 9 000 ha alan ağaçlandırılmış ve yaklaşık 10 

000 000 adet fidan dikilmiştir. 2007 yılında ise Kuruluşumuzca yaklaşık 4 600 ha alanda 

yaklaşık 4 500 000 adet fidan dikilmiştir. 
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 DSİ “Baraj Havzalarının Ağaçlandırılması Projesi” kapsamında; Ulaş-Karacalar, 

Kürtün, Köse, Torul, Güzelce, Kesikköprü, Seyhan, Eğrekkaya, Bayındır, Akyar, Adıgüzel, 

Çaygören, Manyas, Karadere, Demirözü, Keban, Kapulukaya ve Batman barajlarının yukarı 

havzalarında ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. 

4.2.5 Suyun Fiyatlandırılması 
Suyun gerçekçi fiyatlandırılması oldukça önem arz eden bir konudur. Öncelikle her 

insanın yeterli ve uygun kalitede suya ulaşma hakkının insan hakkı olduğu esas kabul 

edilmelidir. Bu yüzden suyun gerçekçi fiyatlandırılması yapılırken sosyal boyutu başta olmak 

üzere hukuki, çevresel ve ekonomik tüm bileşenlerini dikkate alan bir yöntem izlenmelidir. 

Fiyatlandırmada esas alınacak kriterler önemlidir. Su fiyatlandırmaları talep odaklı olabileceği 

gibi, ekosisteme verilen zarar göz önüne alınarak ya da birim sudan elde edilecek getiri 

esasına göre ya da amacına (içme suyu, enerji, sulama) göre de fiyatlandırılabilinir. Bu 

yüzden gerçekçi bir fiyatlandırma yapılırken esas alınacak yöntemler net olarak 

belirlenmelidir. 

Suyun fiyatlandırılmasının bir çok konuyla doğrudan ilişkisi vardır. Bunları şu şekilde 

sayabiliriz; 

 Su kaynaklarının sürdürebilirliğin sağlanması, 

 Su finansmanının sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

 Suyun etkin kullanımının sağlanacak  olması,  

 Paydaş ve vatandaşların su yönetimine katılması, 

 Modern sulama yöntemlerine geçişin hızlanması, 

 Modern tarım tekniklerine geçişin hızlanması, 

 Su kirliliğinin önlenmesi, 

 Yapılabilirlik kriterlerinde suyun önceliğinin üst sıralara çıkması, 

 Projelerin hayata geçişlerinde model değişiklikleri (Yap-İşlet-Devret). 

Bununla birlikte suyun yüksek fiyatlandırılması durumunda oldukça olumsuz 

durumlarla da karşılaşılacağı düşünülmelidir. Bunlar; 

 Suyun fiyatlandırılması ile maliyetlere bir girdi kalemi daha eklenmiş olacaktır. 
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 Türkiye’de Üretim Planlaması olmadığından dolayı arz talebe göre belirlenen 

fiyatlardaki oynama çiftçinin aleyhine işlemesi durumunda çiftçi zararı çok büyük 

olacaktır. 

 Çiftçi su ücreti yüksekliğinden dolayı zaman içinde sulamadan vazgeçecektir. Bu 

durum şu anda enerji fiyatları ve su ücreti yüksekliğinden dolayı sulama birliklerinde 

yaşanan en büyük sorundur. 

 Çiftçinin sulama için yapmış olduğu kişisel yatırımlar boşa gidecektir. 

 Çiftçi sulama yönetimine katılmayı ret edecektir. 

 Devlet tarafından yapılan yatırımların geri dönüşü sekteye uğrayacaktır. 

 Modern sulama yöntemlerine geçiş yavaşlayacaktır. Bu su kaybını arttıran bir 

nedendir. 

 Kuru tarıma yönelen ya da üretimden vazgeçen çiftçinin gelirinde düşme olacaktır. 

 Ülkede üretim kaybı yaşanacaktır. 

 Gizli işsizlik artacaktır. Bunun sonucu köyden kete göç artacaktır. 

 Sulamada randımanlar düşecektir. Kaçak su kullanımı artacaktır. (kaçak kuyu vb)  

 Küçük işletmelerde çöküş yaşanırken kurumsallaşmış işletmeler küçük işletmelere 

düşen payı kendi taraflarına çekeceklerdir. 

 Devlet ve kırsal kesim arasında kırgınlık olacaktır. 

Türkiyede suyun fiyatlandırılması konusunda su sektöründe farklı uygulamalar 

yapılmaktadır. İçme ve kullanma suyunda fiyatlandırma, projeyi gerçekleştiren kuruluşlar 

tarafından değil suyun kullanıma geçişinde rol oynayan hizmet birimleri (belediye) tarafından 

yapılmaktadır. 

Ülkemizde sulama suyu ücreti alınmamaktadır. Ancak sulama ücreti adı altında 

işletme-bakım-onarım maliyetleri alınmaktadır. Bu ücret çoğunlukla birim alan (dekar başına 

yıllık olarak) veya ürün bazında alınmaktadır. Fakat bu miktar gerçekçi olmayıp, suyun 

fiyatlandırılmasına ilişkin esasların dışında kalmaktadır. 
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Enerji projelerinde su kullanımı için, Su Kullanım Hakkı Anlaşması’na bağlı olarak 

projeden projeye değişmekle beraber en fazla katkı payı esasına dayanan bir fiyatlandırma 

yapılmaktadır. 

Ayrıca yeraltısuyu kullanımı konusunda da “Yeraltısuları Kanunu Tasarı Taslağı”nda 

yeraltısuyu kuyularına sayaç takılarak suyun ücretlendirilmesi talep edilmiştir. Böylelikle 

yeraltısuyu tasarrufunun yapılarak asgari ölçüde kullanılması ve gelir elde edilmesi ile aynı 

zamanda yapılan yeraltısuyu tahsislerinin kontrol edilerek tahsisten fazla su çekiminin 

önlenmesi amaçlanmıştır. 

Suyun fiyatlandırması yapılırken yasal düzenlemelerin eksiksiz olması gerekmektedir. 

Türkiye’nin bir su kanunun olmayışı dezavantajdır. Suyla ilgili hükümler Medeni Kanun esas 

alınarak yapılmaktadır. Bu yüzden ilk önce bir su mevzuatının oluşturulması gerekmektedir. 

 Atıksuların fiyatlandırılması konusunda da ilgili Çevre Kanununda; “Atıksu altyapı 

sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına 

bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatırım, 

işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu 

miktarı oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden yararlananlardan, belediye 

meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre 

atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, atıksu 

ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır. Ancak Komisyonumuzun 

yaptığı çalışmalarda, belediyelerce atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücretlerinin doğru tespit 

edilemediği veya tahsilat yapılamadığı gözlenmiştir. Bu hizmetin belediyelerce sağlıklı bir 

şekilde yürütülebilmesi ancak bedelin doğru tespiti ve tahsilatı ile mümkün olabilir. İçme suyu 

ve atıksu arıtma tesislerinin, içme suyu ve atıksu şebeke sisteminin bakım ve onarımının, su 

tahsilatının özelleştirilerek uzun süreli olarak yapılması işlerin daha verimli yürümesine 

önemli katkı sağlayacaktır. 

Çevre Kanunu’nun geçici 4. maddesi ile atıksu arıtma tesislerini işletmeye alma 

süreleri belirlenmiştir. Belediyelere ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerine atıksu arıtma 

tesislerini kurmaları için zorunluluklar getirilmiştir. Bu yönetmelik atıksu altyapı 

hizmetlerinden atıksu bedeli alamayan yönetimlerin, atıksu altyapı hizmetlerinin 

sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak atıksu bedelini toplamasını 

amaçlamaktadır. 
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 İçme suyu bedeli kademelendirilerek yapılmalıdır. İnsanın günlük ihtiyacı olan suyun 

üzerindeki su tüketim bedeli yüksek olmalıdır. Tüm yerleşim bölgelerinde ve tarımda bu 

zorunlu hale getirilmelidir.  Suyun bedeli kamu hizmeti anlayışı kapsamında belirlenmelidir. 

4.2.6 Su Tasarrufu ve Halkın Bilinçlendirilmesi 
İnsan yaşamının kalitesi ve yeryüzündeki yaşamın sürdürülmesi için temiz suyun 

bulunabilirliği ve erişilebilirliği 21. Yüzyılda da, insanlığın en büyük mücadelelerinden biri 

olacaktır. Birleşmiş Milletler Dünya Su konseyi (UNCWW), Dünya Kaynakları Enstitüsü 

(IWR) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlar 1950’lerde yalnızca birkaç ülkenin su 

sorunu bulunduğunu, 1990’larda 300 milyon insanın yaşadığı 26 ülkede susuzluk çekildiğini, 

2050 yılında ise dünya nüfusunun 2/3’ünün yaşayacağı 66 ülkede, şiddetli su sıkıntısının 

görüleceğini belirterek küresel su krizinin işaretlerini vermektedirler. 

Suyun bugün ve gelecekte bulunabilirliği herkesin ilgilenmesi gereken bir konudur. Su 

kaynaklarının gelecek için yönetimi, suyun daha verimli kullanımı ve su kalitesinin 

korunması yönündeki bugünkü çabalara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Çevredeki kirleticiler 

güvenli içme suyu sağlamak ve sağlığı korumak için gerekli olan kaynakların kullanılamaz 

duruma gelmesine yol açmaktadır. Bunun toplumsal maliyeti yönetilemez boyutlara 

ulaşmadan ve su kaynakları kirliliği krize neden olmadan önce gelecek için bugünden yatırım 

yapılmalıdır. 

Su tasarrufuna ilişkin uygulamalar, su tüketiminde verimliliğin artırılabilmesi ve 

atıkların yönetilmesinde enerji ve para gibi diğer kaynakların tasarrufunu da sağlar.Su 

tasarrufunda amaç; ekonomik ve sosyal gelişmeye zarar vermeden sınırlı su kaynaklarının 

tüketimini rasyonel davranışlar ve tutumlarla gerçekleştirmektir. Su gibi sınırlı doğal 

kaynaklar konusunda problemleri olan toplumlar için yeni kaynaklar aramak ve yaratmaktan 

çok daha az maliyeti olan tasarruf uygulamalarının benimsenmesi; uzun ve kısa dönemli 

yararları beraberinde getirebilecektir. Bu açıdan tasarruf, düşük maliyetli, güvenilir ve kolay 

üretilen alternatif bir kaynak olarak da görülebilir. 

Diğer taraftan, şehir içmesuyu şebekelerindeki kayıp kaçak oranları bazı illerde % 50 

– 60’a kadar varmaktadır. Kaçak kullanımın önüne geçilmesi hususunda belediyelerin alması 

gereken tedbirler yanında halkın bilinçlendirilmesi de önem arz etmektedir. Ayrıca, Merkezi 

Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi anlamına gelen ve kaynakların daha verimli ve etkin 
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kullanımını sağlayan SCADA sisteminin bütün il belediyelerince uygulanmasıyla su kayıpları 

büyük ölçüde azalacaktır. 

Halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarında görsel ve yazılı basın yoluyla geniş kitlelere 

ulaşılmalıdır. Su kaynaklarımızın mevcut durumu, suyun hayatımızdaki önemi, etkin su 

kullanımı ve tasarrufu konularına dikkat çekilen broşür, afiş vb. ürünleri hazırlanarak 

dağıtılmalıdır. Ayrıca, çeşitli toplantı ve etkinliklerle konu ve önemi anlatılmalıdır. Ayrıca 

tüm su kullanıcılarının çözümün birer parçası olması sağlanmalı ve her türlü tedbir 

alınmalıdır.  

Tarımsal sulama şebekelerinde performansı yükseltmek ve etkin su kullanımını 

sağlamak için çiftçilerin eğitim çalışmalarına öncelik verilmeli, çiftçi örgütlerinin ekonomik 

açıdan sürdürülebilirlikleri sağlanmalıdır. 

Komisyonumuzun kuraklığın en fazla hissedildiği yerlerden biri olan Konya’ya 

yaptığı teknik inceleme gezisinde, Komisyonumuza bilgi veren Konya Belediye Başkanı 

Tahir AKYÜREK, “su tasarrufu için eğitim verildiğini ve her okulda su temsilcisi olduğunu” 

söyledi ve “çalışmalarının sonucunda %10 luk su tasarrufu sağladıklarını” iddia etmiştir. 

4.2.7 İçmesuyu Kalitesinin ve Atık Su Altyapısına Erişimin Arttırılması  
Türkiye’de çekilen suyun kaynağını; başta yüzey ve yeraltı suyu kaynakları olmak 

üzere; deniz suyu, akarsu, göl, baraj, kaynak suyu ve kuyu suyu oluşturmaktadır. 

 Türkiye’de meydana gelen sosyo-ekonomik gelişmeler ile birlikte insanların yaşam 

kalitelerinin yükselmesi, kişi başına düşen su tüketimini her geçen yıl artırmaktadır. Suyun, 

çekildiği noktadan son kullanımına kadar olan süreç içinde; buharlaşma, sızıntılar ve kaçaklar 

sonucunda büyük bir miktarının kaybolmasından dolayı su temini sistemleri ve bu sistemlerin 

verimli bir şekilde işletilmesi son derece önemlidir. Özellikle, su şebekelerindeki kayıp ve 

kaçakları % 40 - 50’lere varan belediyelerin bu oranları % 10 – 15’e indirecek altyapı 

çalışmalarını bir an önce yapmaları gerekmektedir. 

 TÜİK tarafından elde edilen verilere göre; 2004 yılında Türkiye’de, belediyeler, imalat 

sanayi ve enerji üretimi tesisleri tarafından yaklaşık olarak 8,540 milyon m3 su çekilmiştir. 

Çekilen toplam su miktarının % 56’sı belediyeler, % 30’u enerji üretimi tesisleri ve % 14’ü ise 

imalat sanayi tarafından kullanılmıştır. Belediyeler tarafından çekilen su şebeke ile 
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dağıtılmakta olup, imalat sanayi ve enerji üretimi tesisleri tarafından çekilen su ise 

işletmelerin kendi imkanları ile temin edilmektedir. 

 2004 yılı, “Belediye İçme ve Kullanma Suyu Temel Gösterge Sonuçları”na göre; 3213 

belediyeden 3159 belediyede içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildiği belirlenmiş 

olup, içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediyeler tarafından şebeke sistemi 

ile dağıtılmak üzere 4,960 milyon m3 su temin edilmiştir. Belediyeler tarafından temin edilen 

bu su miktarının, %40’ı barajdan,  % 28’si kuyu suyundan, % 27’si kaynak suyundan, % 3’ü 

akarsudan ve % 2’si ise göl ve göletten çekilmiştir. 

 Sağlık Bakanlığı’ndan temin edilen su kalitesi verilerine göre; nüfusun % 80’ine su 

temin edilmiş il merkezlerinde örneklerin % 13’üne kadar olan kısmının standartlara 

uymadığı, ancak; nüfusun % 60’ına su temin edilen il merkezlerinde ise örneklerin sadece % 

5’inin standartlara uymadığı görülmüştür. 

 İl merkezinde yaşayan nüfusun % 90’ı için standartlara uymayan numune oranı; 

mikrobiyolojik  parametreler için (toplam kolibasili) % 23, kimyasal parametreler için % 21 

ve fiziksel parametreler için % 10 olarak belirlenmiştir. Bu değerler su kalitesine ilişkin 

sorunların en başta artan endüstriyel, tarımsal ve kentsel kaynaklı kirlilikten meydana gelen 

mikrobiyolojik ve kimyasal kirlilikten kaynaklandığını göstermektedir.  

 İçme suyu kalitesinin korunması ve arttırılması konusunda Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nca çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği yeraltı ve yerüstü su kaynakları 

potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin 

önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere 

gerekli olan hukuki ve teknik esasları  belirlemektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

çerçevesinde su kaynaklarının rezervuarında korunabilmesi için alınabilecek temel önlemlerin 

başında gelen kaynağın mutlak koruma alanının kamulaştırılması ve havza bazında yapılan 

projelerden elde edilen çıktıların uygulanması için maddi kaynaklar ile teknik ve idari 

altyapının geliştirilmesi gerekmektedir.   

 İçme suyu havzalarında yapılması planlanan iskan, turizm, sanayi, madencilik ve 

tarımsal faaliyetler gibi her türlü faaliyetin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin söz konusu 

maddelerinde yer alan esaslara tamamen riayet edilerek yapılması mevcut su kalitesinin 

korunması ve arttırılmasına önemli katkılarda bulunacaktır.  
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 Ayrıca, AB Mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde; içme suyu kaynaklarının etkin ve 

verimli bir şekilde korunması-kullanılması amacıyla “İçme Suyu Elde Edilen Ve Elde 

Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesi Hakkında Yönetmelik” uygulamaya girmiştir. 

Bu yönetmelik ile suyu kullanan idarenin su kaynağının kalitesini izlemesi ve kaliteye uygun 

bir içme suyu arıtma tesisini kurması için süreler belirlenmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı 

söz konusu yönetmeliğin uygulanmasında koordinasyonu sağlayan kurum olmakla birlikte 

uygulamaya ilişkin asıl görev Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel 

Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Şehir Belediye Başkanlıkları ve İl Özel 

İdarelerine verilmiştir. Mevcut su kalitesinin korunmasında ve iyileştirilmesinde söz konusu 

idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi 

gerekmektedir.  

4.2.8 Arıtılmış Suyun Yeniden Değerlendirilmesi 
Tabii su kaynaklarının korunması ve çevre kirlenmesinin önlenmesi yönünden 

atıksuların geri kazanılarak tekrar kullanılması ülkemizde ve diğer ülkelerde giderek 

yaygınlaşmaktadır.  Artan su talebi, yükselen alternatif tabii su kaynakları fiyatları ve gelişen 

geri kazanma teknolojileri atıksuların tekrar kullanılmasını hem çevre ve hem de kaynakların 

ekonomik kullanımı yönünden cazip hale getirmektedir. 

Yeryüzündeki su miktarı sabit olmasına mukabil, su talebi hızla artmaktadır. Bu ise su 

kaynaklarının çeşitli kullanım maksatları arasında rasyonel tahsisini gerektirmektedir. Daha 

1958 yılında Birleşmiş Milletler Sosyal Konseyi tarafından “Fazlası bulunmadıkça iyi kaliteli 

suların, daha düşük kalitedeki suların yeterli olduğu maksatlar için kullanılmaması” ilkesi 

kabul edilmesine rağmen, bu ilkeye literatürde sık sık atıfta bulunulduğunu fakat yeterince 

uygulamaya konulmadığını görüyoruz. 

Ancak, kullanılabilir  tabii su kaynakları ile  su ihtiyacı arasında giderek büyüyen açık 

diğer bazı tedbirler arasında atıksuların da arıtılarak tekrar kullanılması konusunu gündeme 

getirmiş ve bu konudaki çalışmalar ve uygulamalar bilhassa son yirmi yıl içerisinde önemli 

boyutlara ulaşmıştır. ABD, Japonya, Suudi Arabistan, İsrail gibi bazı ülkeler atıksuların 

tamamını veya önemli bir kısmını tekrar kullanabilmenin çalışmaları içerisine girmiştir. 

Atıksuların tekrar  kullanımı su kaynakları sınırlı veya alternatif su kaynaklarının 

pahalı olduğu ülkelerde veya bölgelerde daha yaygındır. İlerleyen geri kazanma teknolojileri 
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artan su talebi ve gittikçe azalan ve dolayısıyla daha pahalı hale gelen doğal su kaynakları 

sebebiyle atıksuların tekrar kullanımı giderek daha önem kazanan bir konu haline gelmiştir.  

Atıksuların geri kazanılarak tekrar kullanılması potansiyelini artıran en önemli 

sebepler arasında; 

 Şehir nüfus paylarının artması sebebiyle su ihtiyaçlarının belirli merkezlerde 

yoğunlaşması, 

 Çevrenin kirlenmesini önlemek maksadıyla, deşarj edilen atıksular için verilen deşarj 

standartlarının ve arıtma seviyelerinin giderek yükselmesi söylenilebilir. 

1950 yılında  dünya nüfusunun %30’u şehirlerde yaşarken 2000 yılında bu oranın % 

50’ye Dünyanın gelişmiş bölgelerinde ise şehir nüfusunun  % 75 olacağı tahmin edilmektedir.  

2025 yılında ise mevcut şehir nüfusu iki misli artacaktır. 2025 yılı itibari ile büyük şehirlerde 

yaşayan nüfus bugüne göre yaklaşık 3 misli artarak 2 milyarı geçmesi beklenmektedir. 

Nüfusun belli merkezlerde yoğunlaşmasının bir sonucu olarak yakın civarda su ihtiyacını 

karşılayacak kaynakların bulunamaması, buna mukabil arıtılmış atıksuların sürekli ve 

ihtiyacın meydana geldiği yerde oluşan bir kaynak konumunda bulunması atıksuların tekrar 

kullanılması potansiyelini artırmaktadır.     

Atıksuların tekrar kullanılmasını cazip hale getiren diğer önemli sebep çevre 

kirlenmesini kontrol amacıyla artan arıtılmış atıksu miktarı ve arıtma seviyesidir. Hatta bazı 

durumda alıcı ortamlara deşarj için gerekli arıtma ihtiyacı tekrar kullanım için gerekli arıtma 

ihtiyacından daha fazla olabilmektedir. Mesela İstanbul için Marmara Denizi’ne deşarj 

halinde besi maddeleri (N ve P) giderimini de  ihtiva eden  üçüncü kademe gerekirken aynı 

suların sulama maksadıyla kullanılması halinde ikinci kademe (biyolojik) arıtma kafi 

gelmektedir. Bu durumun örneklerine diğer ülkelerde de rastlanmaktadır. Mesela A.B.D. 

Florida Eyaleti St.Petersburg şehri atıksularını Tampa Körfezine deşarj etmek, sulama suyu 

olarak kullanmaya nazaran daha ileri arıtma gerektirdiği için, atıksuların sulama suyu olarak 

kullanılması çok cazip bir alternatif  haline gelmiştir.         

Ülkemizde arıtılmış atıksu miktarı henüz çok az olmakla beraber toplam yıllık atıksu 

potansiyeli 3.5 milyar m3 civarındadır. Atıksu miktarı tüketilen su miktarının % 60 ~ 90’ı 

arasında değiştiğinden, içme ve kullanma suyu ihtiyacının yarısına denk bir atıksuyun tekrar 

kullanılabilme potansiyeli oluşturduğu söylenebilir. A.B.D. Kaliforniya Eyaleti Los Angeles 
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şehrinde kısa vadede (2010) atıksuların %39’unun geri kazanılarak tekrar kullanılması 

hedeflenmiş iken uzun vadede (2090)  bu oranın %77’ye çıkması öngörülmektedir  

Geri kazanma ve tekrar kullanım maliyeti geri kazanma ile arıtılmış atıksuların 

taşınması, depolanması  ve dağıtılması maliyetlerini de ihtiva eder. Kirlenme kontrolu 

maksadıyla yapılan ikinci kademe arıtmanın maliyeti  0.47 $ /m3 olurken, geri kazanma ve 

yeniden kullanım halinde maliyet  0.03∼0.65 $ /m3 arasında değişmektedir. 

Arıtılmış atıksuların tekrar kullanım alanları önem sırasına göre aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 Sulama suyu olarak, 

 Sanayi suyu (soğutma ve proses suyu olarak), 

 Yeraltı sularının suni beslenmesi,  

 Meskun bölge içerisinde tekrar kullanım (Çift dağıtım sistemleri), 

 Rekreasyon alanlarının oluşturulması,  

 Diğer kullanımlar (İnşaat, tuzlu su girişiminin önlenmesi, içme suyu gibi). 

Ülkemizde sanayi atıksularının tekrar kullanımı daha ziyade atıksuların geri 

kazanılarak tesis içinde geri devrettirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bilhassa İstanbul 

civarındaki sanayi tesisleri için yüksek su maliyetleri sebebiyle atıksuların geri kazanılması 

ekonomik yönden de oldukça cazip olmaktadır. Mesela günde ortalama 850 m3 atıksuyu geri 

kazanıp tekrar kullanan bir tekstil fabrikasında 1 m3 atıksuyun geri kazanma maliyeti 1992 

fiyatları ile 1878 TL (0.3 $) olarak hesaplanmıştır.  Halbuki aynı dönemde 1 m3 suyun 

şebekeden alınması halindeki maliyet 40.000 TL idi. Bu bakımdan söz konusu sanayi tesisi 

atıksuları %75∼80 oranında geri kazanılarak tekrar kullanılmıştır. 

Su kıtlığı ile mücadele etmenin değişik yöntemleri vardır. Bunlar, su dağıtım 

sistemlerinin yenilenmesi (su kayıplarının azaltılması), evsel ve endüstriyel atıksuların geri 

kazanılması ve deniz suyunun arıtılması, hangi kalitede su gerekli ise o kalitede suyun 

sağlanması (içme suyu, yıkama suyu, sulama suyu, endüstriyel su v.b.) sayılabilir. 

9. Kalkınma Planı’nda da “Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması 

sağlanacak ve atık suların arıtıldıktan sonra tarım ve sanayide kullanılması teşvik edilecektir” 

denilmektedir. Bu kapsamda arıtılmış suların tarım ve sanayide kullanımı ve sulamadan 
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dönen suların da yeniden kullanımının sağlanması gerekmektedir. Bunun için su kullanıcı 

teşkilatlarının yeterli finansmanı sağlayıp uygun arıtma sistemini kurmaları gerekmektedir. 

 Türkiye’de; atık su arıtma ihtiyacının, su temininin ve talebinin ve atık suyun yeniden 

kullanılmasının su teminine yararlarının belirlenmesi, geri kazanılmış atık suyun 

pazarlanması, mühendislik açısından ve ekonomik olarak alternatiflerin değerlendirilmesi ve 

maliyet analizi gibi, atık suyun geri kazanılması ve yeniden kullanılmasına yönelik tesislerin 

planlanmasında takip edilecek adımlar, henüz yeterli seviyede bulunmamaktadır. Arıtılan atık 

suların sulama suyu olarak kullanılmasına ilişkin mevzuat; yeni olmasına rağmen bu konudaki 

gelişmeleri yansıtmamaktadır. 

 Türkiye’de, sanayi tesislerinden çıkan atık suların tekrar kullanılması daha çok atık 

suların geri kazanılarak tesis içinde geri devrettirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Özellikle 

Marmara Bölgesi’ndeki sanayi tesisleri için su maliyetinin yüksek olmasından dolayı, bu 

bölgede yerleşik sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların geri kazanılması ekonomik 

yönden de cazip olmaktadır.  

 Ülkemizde turistik yapılaşmanın ve yatırımların yoğunlaştığı Ege ve Akdeniz 

Bölgeleri’nde zamanla ortaya çıkan arıtma ihtiyaçları sonucu kurulan arıtma tesislerinin çıkış 

suları, daha yeni yeni sulamada değerlendirilmeye başlanmıştır. Söz konusu atık suların bir 

bölümü site yerleşimlerinde bahçelerin ve parkların sulanması için kullanılırken, bir bölümü 

ise stabilizasyon havuzlarında biriktirilerek tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. 

 Türkiye’de ayrıca, şeker ve kağıt fabrikalarından kaynaklanan atık suların sulama 

işleminde kullanılması da yaygın ve uygun olan bir yöntemdir.  

 Atıksu geri kazanım yöntemleri, tarımda sulama maksatlı, yeşil alanların sulamasında, 

endüstriyel geri kazanım, yeraltına enjeksiyon, dinlenme maksatlı kullanılan bölgelerde 

(göller vb) geri kazanım, direkt olmayan (yangın suyu, tuvaletlerde vb) geri kazanım ve direkt 

(içme suyu olarak) geri kazanım sayılabilir. 

 Atıksuların geri kazanılmasındaki teknoloji gereksinimi, geri kazanılacak suyun 

kullanılma maksatları ile doğru orantılıdır. Eğer, tarımsal veya yeşil alan sulamasında 

kullanılacak ise biyolojik arıtma çıkışının iyi bir şekilde dezenfeksiyonu yeterli olabilir. 

Direkt veya direkt olmayan bir geri kazanım söz konusu olacak ise daha ileri arıtma 
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alternatifleri (membran teknolojileri, aktif karbon ve ileri oksidasyon yöntemleri vb) gündeme 

gelebilir. 

4.2.9 Kaçak ve Kayıpların Kontrol Altına Alınması 
Su kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufunun başında öncelikle mevcut 

sistemdeki kaçak ve kayıpların azaltılması ve kontrol altına alınması gelmektedir. Su kayıpları 

baraj ve sulama sistemlerindeki buharlaşma, içmesuyu şebeklerindeki ve sulama 

kanallarındaki kayıplar, ile tarım alanlarında; derine sızma, buharlaşma, suyun tarlaya doğru 

uygulanamaması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 9. Kalkınma Planı’nda “Mevcut su 

sağlama tesislerinde kayıp ve kaçaklar azaltılarak ülke su kaynaklarının etkin kullanılması 

sağlanacaktır” ifadesi yer almaktadır. 

Açık sulama şebekelerinin hakim olduğu alanlarda iletim ve dağıtım randımanı %80-

90, su uygulama randımanı %50-60 dolayında gerçekleşmektedir. Eski ve iptidai durumda 

bulunan şebekelerin yenilenmesi şarttır. İletim kanallarındaki kayıpların azaltılması için 

düzenli olarak bakım-onarımlarının yapılması gerekmektedir. Tarla içindeki kayıpların 

azaltılması için ise tarla hazırlığının uygun bir şekilde yapılması ve fasılalı karık, azaltılmış 

debili karık, döngülü karık, değişebilir veya sabit ardışık karık gibi yüzey sulama 

yöntemlerinin uygulanması veya yağmurlama sulama, damla sulama gibi modern sulama 

tekniklerinin kullanılması sağlanmalıdır. 

Bakanlar Kurulunun 11.07.2005 tarihli ve 2005/9173 sayılı kararı ile Sulama 

Kooperatiflerine ait Sulama Şebekelerinin DSİ tarafından yapılması kararlaştırılmış olup, bu 

kapsamda yayınlanan 2007/18 sayılı genelge ile Sulama Kooperatiflerinin kapalı sulama 

sistemine dönüştürülmesinin ne şekilde yapılacağı belirlenmiştir. 

Ülkemizde Konya Kapalı Havzası başta olmak üzere bazı havzalarda kaçak 

yeraltısuyu kullanımı görülmektedir. Bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan “Yeraltısuları Kanunu Tasarı Taslağı”nda kaçak sondaj kuyusu açımının önlenmesi 

için izinsiz kuyu açımı yapan sondaj makinelerine cezai yaptırım uygulanması ayrıca mevcut 

yasada değişiklik yapılması önerilmiştir.  

İçme suyu şebekelerinde meyda gelen kaçak ve kayıpların önlenmesi için; şebekede 

aşırı basınç yükselmesinden dolayı meydana gelen su kayıplarının azaltılması gerekmektedir. 

İçme suyu dağıtımı, uzaktan kumandalı vanalar, basınç regülatörleri, debimetreler, 

haberleşme cihazları ile sürekli ve anında denetlenebilir. Böylece arıza, kaza, bakım ve 
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onarım halinde şebekeye müdahale çok kısa sürede mümkün olacak, suyun boşa akması en 

aza indirilecek, zorunlu boru tamirlerinde bölgelerin susuz kalması önlenebilir.  

Pahalıya mal olan içme suyunun daha düşük kaliteli suların kullanıldığı yerlerde 

kullanılmasından kaçınılmalıdır.  

Kaynaktan alınan ve arıtıldıktan sonra tüketiciye ulaştırılmak üzere şebeke sistemine 

verilen suyun tüketiciye sağlıklı, güvenilir bir şekilde ulaşması için belediyeler tarafından 

şebeke sistemini izleme, tamir etme birimi oluşturmalıdırlar. Teknik personel uluslar arası 

normlarda yeterli ölçüde eğitilmelidir.  

Şebekeye verildiği halde faturalanamayan su miktarı mutlaka belirlenmelidir. Bu 

konuda ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Yüksek basıncın hakim olduğu bölgelerden başlayarak 

şehir grid alanlara bölünmeli ve faturalanamayan illegal su bağlantıları tespit edilmelidir.  Hiç 

kimse başkasının kullandığı suyu bedelini ödememelidir.  

Su bedelleri doğru olarak belirlenmelidir. Bu bedeller, içme suyunun temin edildiği 

havzanın korunması, ham suyun arıtılması, arıtılmış suyun tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan 

şebeke sisteminin işletilmesi, şebeke sisteminin yenilenmesi, şebeke sisteminde sızıntıların 

önlenmesi, sayaçların okunması ve tüketiciye faturalanmasını içermelidir.  Bedel tespitinde 

kişi başına su tüketimi 3 ton/ay için makul olmalıdır. 3-6 ton/ay-kişi için su bedeli en az iki 

katına çıkarılmalıdır. 6-12 ton/ay-kişi için yine su bedeli ikinci bedelin iki katına 

çıkarılmalıdır. Burada temel amaç suyun verimli kullanılmasının sağlamak olmalıdır.  

Diğer taraftan, şehir içmesuyu şebekelerindeki kayıp kaçak oranları bazı illerde % 50 

– 60’a kadar varmaktadır. Kaçak kullanımın önüne geçilmesi hususunda belediyelerin alması 

gereken tedbirlerin yanında şebekelerin acilen yenilenerek bu kayıplarının en aza indirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca, Merkezi Denetim ve Bilgi Toplama Sistemi anlamına gelen ve 

kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlayan SCADA sisteminin bütün illerde 

uygulanmasıyla su kayıpları büyük ölçüde azalacaktır. 

Çok eski tarihlerde döşenmiş, artan nüfusa yetişemeyen, eskimiş, kaçak miktarı fazla 

olan içme suyu boruları belli bir program çerçevesinde değiştirilmelidir. Yenilenme 

çalışmalarına sızıntının yüksek olduğu bölgelerden başlanılmalıdır. Öncelikle galvaniz, pik 

döküm ve asbest borular değiştirilerek yerine araziye uyumlu, su kaçağına ve dışarıdan yeraltı 

ve kanalizasyon suyu sızmasına olanak vermeyen, yüksek yoğunluklu polietilen gibi borular 



                                             457

döşenmelidir. Kolay ve çabuk döşenen bu tip borularla, sızıntıları minimize etmek ve sağlıklı 

bir su şebekesi oluşturmaktadır. Bu şekilde şebekede oluşacak dengesiz basınçlardan doğan 

sızmaların neden olduğu şebeke kayıpları azaltılabilir. 

Kullanım ömrünü dolduran sayaçları yenilemek gereklidir. 

Sofistikte dinleme sistemi ve benzerleri ile içme suyu şebeke sistemi üzerinde 

sızıntılar izlenebilir.  

Belediye su yönetimlerinin su ile ilgili planları olmalıdır. Önümüzdeki dönem için 

kısa, orta ve uzun vadede mevcut içme suyu şebeke sisteminde belediyeler küresel iklim 

değişikliğini de göz önünde tutarak alacakları önlemleri belirlemeliler. Belediyelerin su 

politikalarını izleyecek bir üst birim olmalıdır.    

Belediyelerin su kaybı ile ilgili yapacakları işler; 

1. Faturalanamayan ve kaçak bağlanan su miktarını, bölgelerini tespit etmek ve 

faturalı hale dönüşümünü sağlamak, gereğini yapmayanlar hakkında yasal işlem yapmak ve 

sularını kesmektir. 

2. Şebeke sisteminde fiziksel şartlardan dolayı su sızıntılarının kontrol altına 

alınması ve en aza indirilmesi sağlamaktır. 

4.2.10 Yağmur Suyu Kazanımı 
Dünya’da yaklaşık 1 milyar insan yani dünyadaki her 6 kişiden 1’i uzak mesafede, 

güvenilmez ve potansiyel olarak kirlenmiş su kaynaklarına bağımlıdır ve sağlığa zararlı 

olabilecek su kaynaklarını kullanmak zorunda kalmaktadır. Yağmursuyu hasadının diğer su 

temin yöntemlerinin yeterli olmadığı veya yeraltı suyuna erişimin zor olduğu yerlerde en 

etkin yöntem olduğu kabul edilmektedir. Ek olarak, yağmursuyu yeraltı su seviyesinin 

düştüğü alanlarda seviyenin artmasını sağlayabilir. Yağmur suyunun toplanması ve 

depolanması, yüzey suyuna bağımlılığı da azaltmaktadır.  

Ülkemizde kırsal alanlarda, pek çok insan güvenilir suya yeterli erişim imkânına sahip 

değildir. Sağlığa zararlı olabilecek su kaynaklarını kullanmak zorunda kalmaktadır. 

Yağmursuyu hasadı gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanlarda bütünleyici su temini çözümü 

olarak yüksek potansiyel vaat etmektedir. Yağmursuyu hasadının yeniden canlanması, 
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modern su temini teknolojilerinin doğması nedeniyle aşırı kullanım ve yeraltı suyu 

seviyelerinin düşmesiyle artmıştır.  

Yağmur suyu hasadı sadece kırsal alanlarda, suya erişimin mümkün olamadığı 

zamanlar için önerilen bir yöntem olmaktan çok ötedir. Yaklaşık 15 yıldır gelişmiş pek çok 

ülkede, örneğin İngiltere ve Avustralya’da yağmur suyunu toplama ve depolama sistemine 

sahip evler inşa edilmektedir. Yağmur suyu, bu sistemlerde sadece çatıdan değil, evlerin 

etrafındaki tüm geçirgen yüzeylerden toplanmaktadır. Avustralya’da yeni yapılan her binada 

bu sistemin olması zorunludur. Toplanan ve depolanan bu sular bahçe sulamak gibi gündelik 

amaçlar için kullanılmaktadır.   

 Ülkemizde de bu sistemlerin kullanılabilmesi için gerekli teknik altyapının 

oluşturulması, finansal desteğin sağlanması ve hukuksal düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir.  

4.2.11 Orman ve Su İlişkisi  
 Türkiye’de orman ekosistemlerine düşen yağış suyunun (175 milyar m3) ormana ve 

buradan alt havzalara doğru seyri ormanın bulunduğu yerdeki iklim özellikleri, topoğrafik 

yapı, vejetasyon, toprak, ve arazi kullanım tiplerine göre değişik karakterler gösterir.  

 Ormana düşen yağış suyunun ortalama olarak; % 15’inin yağış anında orman örtüsü 

ve toprak yüzeyinde  tutularak tekrar buharlaştığını, %30’unun toprak içinde seyri esnasında 

bitki kökleri tarafından emilerek tekrar yaprakları ile buharlaştırdığını, geri kalan %55’inin ise 

bir kısmı toprak içinden hareketle toprak suyunu ve yer altı sularını, yüzeysel akışla da 

yerüstü su kaynaklarını beslediğini söylenebilir.   

 Orman topraklarının organik madde açısından zengin olması, bitki köklerinin 

çürümesi, solucan gibi toprak hayvanlarının yolları ile oluşan delikler, borucuklar ve uzun 

zaman içinde oluşan özgün orman toprağı mimarisi yağışları toprağa sızdırarak(sızıntı suyu) 

yüzeysel akışı engellemekte bunları sızıntı suyu halinde kaynaklara ve akarsulara 

ulaştırmaktadır. Alternatif arazi kullanımlarına göre sızıntı suyunun hızı orman topraklarında 

en iyidir. 

 Eğer orman ekosistemi tahrip olmamış ve sağlıklı ise havzanın üst kısımlarından aşağı 

doğru toprak içi ve toprak üstünden inen suyun debisi ormansız haldeki duruma göre daha az 

fakat akış süresi daha uzun olur, bunun yanında orman ekosisteminin içindeki ve daha aşağı 
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havza kısımlarındaki tüm canlılar için su kalitesi daha yüksek olur. Orman ekosistemi bozulur 

ve ağaçlar çok azalırsa toprak üstü su akışı miktar ve hız olarak artarak toprak erozyonu 

sonucu toprak kayıplarına, sel vb. afetlere neden olur, tatlı su kaynaklarının ömrü kısa ve su 

kalitesi iyi olmaz,  kurak mevsimlerden evvel en alt havzalara ve denize hızla akan sular 

dolayısıyla kurak mevsimde dereler kurur, nehirlerde akan su azalır ve  susuzluk süreci erken 

başlar.  

Bu nedenle hidrolojik fonksiyon bakımından önem arz eden havzalardaki çeşitli arazi 

kullanım sınıflarının (tarım, orman, mera, çayırlıklar ile iskan, sanayi ve yol tesisleri vb. 

alanlar) hidrolojik bakımdan analizlerinin yapılması ile çevresel etkilerinin tespiti gerekir. 

Ormanların Hidrolojik Fonksiyonunu, orman ekosistemlerine düşen yağışlardan 

oluşan suyun; toprağa, akarsu, tatlı su gölü, gölet, baraj vb. kaynaklara uygun kalite ve 

kantitede sürekli bir şekilde ulaşmasının sağlanması olarak ifade edebiliriz.  

Bugüne kadar Türkiye’nin bazı kısımlarında sel-taşkınlar ve toprak erozyonu, bazı 

kısımlarında da çölleşme etkisi ve kuraklık görülmüştür, ve ayrıca küresel iklim değişikliğinin 

de bu olumsuzlukları arttıracağı beklenmektedir. Bu nedenle, Türkiye su kaynaklarının 

sürdürülebilir yönetimine katkı sağlamak için hidrolojik fonksiyonu daha fazla dikkate alan 

orman amenajman planlama ve uygulama tekniklerini geliştirmek gerekmektedir.  

Su kaynakları yönetiminde başarıya ulaşmak için su çevrim sisteminin ve onu 

etkileyen faktörlerin bütünsel yaklaşımla ortaya konulması gerekmektedir. Verimlilik ve 

sürdürülebilirlik için sadece su kaynağının sistem içindeki yeri değil, su-toprak-bitki üçgeni 

içindeki tüm ilişkilerin bütün olarak incelenmesi gereklidir. Yönetim aşamasında su kaynak 

yönetim birimi olarak havzalar ele alınmalıdır [Ogm 17]. 

4.2.12 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları 
İklim değişikliği, ilk olarak 1979 yılında yapılan İlk Dünya İklim Konferansı ile 

dünyanın en acil problemi olarak tanımlandı ve bir deklerasyon yayımlanarak iklimin 

potansiyel tehlikelerinin tekrarından korunmak ve önceden harekete geçmek için hükümetlere 

çağrı yapıldı. Bununla birlikte bir çok araştırma çalışması başlatıldı, bilimsel veriler 

toplanarak 1991 yılında IPCC tarafından 1. Değerlendirme Raporu (FAR) yayınlandı. 

Ülkemizde ise 90’lı yıllara kadar üniversitelerde genellikle iklimsel parametrelerin (yağış, 

sıcaklık, buharlaşma vb.) analizi, taşkınlar ve istatistik yöntemler konularında bilimsel 

çalışmalar yapıldı. 1. Değerlendirme Raporunun yayınlanması ile birlikte iklim değişikliği 
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konusu dikkati çekerek bu konuda tezler ve makaleler yazılmaya başlandı. Önceleri genel 

olarak küresel ısınma ve iklim parametreleri arasındaki ilişkilerin analizi konusunda 

çalışmalar yapıldı. Daha sonra yapılan çalışmalarda iklim değişikliği çeşitli boyutlarıyla 

değerlendirilmeye çalışıldı. 

20-23 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Orta Doğuda Geçmiş, Şimdi 

ve Gelecek temalı Uluslararası İklim Değişikliği Konferansında; İklim değişikliğinin Orta 

Doğu’da su, yiyecek güvenliği, enerji ve toplumlar üzerindeki potansiyel etkileri 

incelenmiştir.  

11-13 Nisan 2007 tarihinde İstanbul’da I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi 

gerçekleştirilmiştir. Kongrede ülkemiz açısından bilimsel esasların neler olduğu hakkında 

gerekli bilgileri bir araya toplamak ve bu konuda çalışanları ortak bir paydada birleştirmek 

hedeflenmiştir. 

18-20 Kasım 2007 tarihinde Konya’da  Uluslararası Küresel İklim Değişikliği ve 

Çevresel Etkileri Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansta Küresel iklim değişikliği ve 

Türkiye’ye etkileri konularında çeşitli bildiriler sunulmuştur. 

Ayrıca bu kapsamda yapılan proje çalışmaları da şunlardır. Dokuz Eylül Üniversitesi, 

SUMER tarafından 2006 yılında sonuçlanan İklim Değişikliğinin Büyük Menderes ve Gediz 

Havzalarına Etkilerinin Modellenmesi’ne ilişkin çalışma yapılmıştır. İnsan ve Doğa Araştırma 

Enstitüsü Japonya-RIHN ile TUBİTAK ortaklığında yürütülen ICCAP projesi kapsamında 

Kuru Alanlarda İklim Değişikliğinin Tarımsal Üretim Sistemlerine Etkisi başlıklı uluslararası 

araştırma projesi Mart 2007 tarihinde sonuçlanmıştır. Ayrıca Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü 

ve İTÜ tarafından Türkiye’de son yüzyıl içerisinde gerçekleşen iklim değişiklikleri ve iklim 

değişikliği projeksiyonlarındaki gelişmelerin sonuçlarının değerlendirildiği rapor hazırlanmış 

ve halihazırda TUBİTAK yardımı ile desteklenen daha uzun vadeli bir araştırma çalışması da 

devam etmektedir.  

Bunlarla birlikte bazı sivil toplum kuruluşları da çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. 

Geleceğe dönük su kaynakların yönetimi ile ilgili kararlar verebilmek için buna benzer 

çalışmaların ülkemizdeki diğer havzalar için de yapılması son derece önemlidir. Söz konusu 

çalışmalar, proje bazında gerçekleştirilmeli, projeler Kurumlar, TÜBİTAK ve üniversiteler 

tarafından işbirliği içerisinde yürütülmelidir. Ancak bu tarz çalışmaların yürütülebilmesi için, 
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temsil ediciliği yüksek, yaygın ve belirli yoğunlukta verilerin elde edilmesi gerekli 

olduğundan sürekli hidrolojik gözlemlerin yapılacağı gözlem ağlarının kurularak düzenli bir 

şekilde çalıştırılması büyük önem taşımaktadır. İklim değişikliklerinin etkilerinin 

öngörülmesinde fayda sağlayacak nitelikteki buna benzer araştırma geliştirme (AR-GE) 

çalışmaları için ihtiyaç duyulan yatırımlara gereken önemin verilmesi başarı için anahtar 

unsur konumunda olacaktır. 

4.2.13 Türkiye Tarımsal Kuraklık Eylem Planı Çerçevesinde Yapılacak 
Çalışmalar 

İklim değişikliğinin ekonomik, toplumsal ve çevresel etkileri de dikkate alınarak 

sistematik mücadele yöntemlerinin belirlenmesi; gelecekte küresel ısınmane bağlı olarak 

karşılaşılacak tarım alanlarındaki susuzluk, başka bir deyişle suyun yetersizliği durumunda, 

önceden ve sonradan alınacak tedbirlerin ortaya koyulup  ilgililerin dikkatine sunulması; 

küresel ısınmanin etkilerini azaltmak üzere, alınması gereken tedbirlere ilişkin bütün kurum, 

kuruluş ve su kullanıcıları arasındaki koordinasyonu sağlayarak problemlerin giderilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda yapılması gereken öncelikli ilkeler: 

 Kapasite Geliştirme: Toprak su kaynaklarının geliştirilmesi ve etkin su kullanımı 

altyapısının tamamlanması ve bu nedenle, su kullanımı konusunda kapasite 

geliştirmede etkili olacağı düşünülen yatırımlar ve diğer uygulamalar yapılmalıdır. 

 Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi: İklim değişikliği ile mücadelede etkin bir  

kurumsal yapının oluşturulması ve bu yapıya devlet kuruluşları yanında birlik, 

kooperatif gibi su ile ilgili örgütlerin, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi de halkın 

katılımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.  

 Eğitim  ve Yayım Faaliyetlerinin Artırılması: İklim değişikliğinin etkisi konusunda, 

gerekli teknikler ve etkin su kullanımına ilişkin her düzeyde eğitim ve yayım 

faaliyetleri yapılmalıdır. 

 İzleme ve Değerlendirme Faaliyetlerinin Yoğunlaştırılması: Meteorolojik 

gözlemlerin yanı sıra, arazi, toprak ve bitkilerle ilgili gözlemlerin yoğunlaştırılacak, 

elde edilen verilerin vaktinde değerlendirilmesi  ve gerekli adımların zamanında 

atılması sağlanacaktır. Böylelikle küresel ısınmanin etkinliklerinin izlenmesi 

sürdürülecektir.   

 Araştırma Geliştirme: İklim değişikliği konusunda gerekli AR-GE çalışmalarına 

ağırlık verilmelidir. 
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İklim değişikliği ve buna bağlı olarak karşılaşılacak kuraklık ve sonuçlarına hazır 

olmak amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye Tarımsal Kuraklık 

Eylem Planı (TAKEP) çalışmaları yapılmıştır. Bu eylem planı çerçevesinde yapılacak 

çalışmalar ayrı ayrı ele alınmıştır. 

1. Yerüstü yapay depolama tesislerinin tamamlanması: Çevresel duyarlılıklar, ulusal ve 

uluslararası yasa ve direktifler doğrultusunda inşaatına devam edilen veya başlanmamış olan 

gölet ve barajların tamamlanması. 

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 

1- Su havzalarında kilit konumda 
olabilecek ve yıldan yıla su 
depolayabilecek büyük ölçekli baraj 
inşaatlarının tamamlanması. 

Yerüstü su rezervlerinin 
oluşturulması süreci 
tamamlanacaktır. 

DSI TKB, Özel 
İdare Genel 
Sekreterliği 
(ÖİGS) 

2- Planlama veya inşaat aşamasında 
bulunan ve değişik ölçekteki gölet ve 
barajların tamamlanması.   

 DSI, ÖİGS TKB 

2. Sulama sistemlerinin modernizasyonu: Büyük veya küçük ölçekli sulama ünitelerinde su 

kullanımını ve sudan yararlanmayı en üst düzeylere çıkarmak amacı ile en uygun sulama 

yöntemlerinin dönüşümünün sağlamamsı. Genellikle su kaynağından parsellere kadar açık 

kanallar, parseller içerisinde yüzey sulama yöntemlerinin kullanıldığı sulama şebekeleri 

kapalı ve basınçlı sulama yöntemlerine dönüştürülecektir.  

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 

1- İşletmedeki sulama sistemlerinin 
kapalı sisteme dönüştürülmesi. Tüm 
daimi teçhizat ve sulama kanallarının 
(isale ve iletim hatlarının)  DSİ ve su 
kullanıcı örgütlerince (sulama birlikleri, 
kooperatifler, Belediyeler, 
muhtarlıklar) basınçlı sulamalara uygun 
hale getirilmesi.   

İletim hatlarındaki kayıplar en aza 
inecek, tarla içi sistemlere basınç 
sağlanmış olacaktır. 

DSİ  TKB, ÖİGS, 
Sulama 
Örgütleri 

2- Tarla içi sulamalarda basınçlı 
sistemlere geçişin sağlanması 

Sulama suyunun maksimum 
düzeyde etkin kullanımı sağlanmış 
olacaktır. 

Çiftçiler, 
TKB 

 

3. Yeraltı sularının yönetimi: Mülki idarelerle işbirliği yapılarak kaçak yeraltı suyu  

kuyularının kapatılması ve izinsiz kaçak yeraltı suyu kuyusu açılmasının engellenmesi. 

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 

1- Yeraltısuyu kapasitelerinin 
belirlenmesi için, akiferlerin 
belirlenmesi gerekmektedir. Bunun 

Yeraltısuları haritası tamamlanmış 
olacak. 

DSİ DSİ, TKB, 
ÖİGS 
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için Türkiye genelinde tüm ovaların 
hidrojeolojik etüd çalışmalarının DSİ 
tarafından revize edilmesi 
programlanarak süratle yapılabilmesi 
ve envanter oluşturulması.  
2- Hangi amaçla açılmış olursa olsun, 
yeraltısuyu kuyularının Coğrafi Bilgi 
Sistemi (CBS) ortamında 
haritalanması ve takip edilmesi.  

Kaçak kuyuların izlenmesi olanaklı 
hale gelmiş olacaktır.  

DSİ TKB, ÖİGS, 
Sulama 
Örgütleri 

3- Belgesi olmayan yeraltısuyu 
kullanımının engellenmesi ve halkın 
bu konuda bilinçlendirilmesi.  

Emniyetli yeraltısu rezervinin 
korunması sağlanacak ve 
yeraltısuyunun kullanımı 
azaltılacaktır. 

DSİ  

4- İçme-kullanma, sanayi ve tarımsal 
maksatlı açılan bütün yeraltısuyu 
kuyularına tahsis edilen debinin 
mutlaka sayaç takılarak ölçülmesi ve 
takip edilmesi. 

Kullanılan suyun izleme ve 
değerlendirilmesi yapılarak gerçek 
fiyatlandırılması sağlanacaktır. 

  

5- Sulama Kooperatiflerince işletilen 
yeraltısuyu sulama projelerinin 
damlama sulama sistemine 
dönüştürülmesi. 

Tarla içi kayıpları en aza inecek 
böylece su tasarrufu sağlanacaktır. 

  

4. Tarımda su kullanımını azaltmak için bölgeler arası üretim planlaması yapmak:  

Tarım havzaları belirlenerek tarımsal ürünlerin en uygun yetişme alanları su varlıkları da 

dikkate alınarak tespit edilecek ve tarımda su kullanımı azaltılacaktır.  

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 

1- Ürün yetiştirme bölgelerinin 
(Tarım havzaları) ve havza bazlı 
planlama kriterlerinin belirlenmesi ve 
bölgesel bazlı planlamaların 
başlatılması.  

Ülke genelinde su varlıklarına göre 
en uygun bölgesel üretim deseninin 
oluşturulması.  

TKB ÖİGS, DSİ, 
Çiftçi 
Örgütleri,  
Sivil Toplum 
Kuruluşları 
(STK) 

2- Su sıkıntısı olan havzalarda su 
ihtiyacı az olan bitki türlerinin  
yetiştirilmesi ve su ihtiyacı yüksek 
olan türlerin su potansiyeli yüksek 
olan havzalara kaydırılması. 

Tarımsal su kullanımı en uygun 
hale getirilmiş olacaktır. 

TKB ÖİGS, DSİ, 
Çiftçi 
Örgütleri, STK 

3- Özellikle su sıkıntısı yaşanan 
bölgelerde (Konya Kapalı Havzası, 
B.Menderes Havzası, K. Menderes 
Havzası, Gediz Havzası, Akarçay 
Havzası, Kızılırmak Havzası) aşırı su 
tüketen bitkilere Tarım Bakanlığı 
tarafından teşvik verilmemesi ve bu 
bölgelerde kuru tarımın 
desteklenmesi. Ayrıca bu bölgelerde 
II. Ürün ekimine izin verilmemesi. 

Kısıtlı olan su kaynağı tasarruflu 
kullanılmış olacaktır. 

TKB ÖİGS, DSİ, 
Çiftçi 
Örgütleri,  
STK 

4- Su kıtlığı yaşanan bölgelerde bitki 
cinsine göre sulama aralığı ve sulama 
sayısı optimize edilmeli. 

Su tasarrufu sağlanacak ve 
kısıtlama ile daha fazla alan 
sulanacaktır. 

TKB ÖİGS, DSİ, 
Çiftçi 
Örgütleri,  
STK 

5- Su kısıtı olan havzalarda, 
kuraklıktan dolayı kaybedilecek 
potansiyellere ikame olabilecek 

Tarımda kaybedilen üretim 
potansiyelinin başka sektörler 
geliştirilerek karşılanması 

TKB 
OGM 
AGM 

DPT, Sanayi 
Bakanlığı, 
Turizm 
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alternatif sektörlerin araştırılması.  sağlanmış olacaktır.  Bakanlığı 

5. Atık su yönetimi: Atık suların toplanması ve arıtılmış atık suların tarım ve sanayide tekrar 

kullanımına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 

1- Nüfusu 20.000 ve üzeri olan 
yerleşimlerde (Yaz aylarında nüfusu 
20.000 i aşan turistik yerleşimler 
dahil) su arıtma tesislerinin 
tamamlanması.  

Kullanılan suda kazanım 
sağlanacaktır. Ayrıca çevre kirliliği 
önlenmiş olacaktır.  

İller Bankası Belediyeler, 
ÖİGS  

2- 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu , 
Toprak ve Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliklerinin getirdiği 
zorunluluklarının yerine 
getirilmesinin sağlanması ve 
izlenmesi. 

Toprak ve su kaynaklarının 
kirlenmesinin engellenmesi 

TKB, ÇOB Belediyeler  

6. Kuraklık döneminde su yönetimi: 
 

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 

1- Olası kuraklık senaryolarına göre 
yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının 
potansiyellerinin hesaplanması. Elde 
olan potansiyellere göre ihtiyaçlarının 
önem sırasına gore planlanması.  

Elde olan su kaynaklarının 
ihtiyaçlara göre planlanması 
sağlanmış olacaktır.  

DSİ TKB, ÖİGS, 
Sulama 
Örgütleri, 
Belediyeler, 
Muhtarlıklar 

2- Tarımsal Kuraklık İl Eylem 
Planlarında 500 hektardan büyük 
sulama şebekelerinde su rezervinin az 
olma durumuna göre sulama 
planlarının oluşturulmasının 
sağlanması. Gerektiğinde kısıtlı 
sulama programlarının uygulanması. 

Olası kuraklık döneminde paniğin 
önlenmesi ve kaynakların optimum 
kullanımı. 

DSİ, TKB, 
ÖİGS, 
Sulama 
Örgütleri 

 

3- Havzalar arası su iletiminin 
planlanması ve gerektiğinde 
uygulamaya konulması. 

Havzalardaki eksik kapasitenin 
komşu havzalardan sağlanması. 

DSİ TKB, ÖİGS, 
Sulama 
Örgütleri, 
Belediyeler, 
Muhtarlıklar 

4- Kurak dönemlerde temel 
ihtiyaçların karşılanmasında en 
önemli kaynak yeraltı sularıdır. 
Yeraltı su kaynaklarının ihtiyaçlara 
göre planlanması.  

Temel ihtiyaçların karşılanması. DSİ TKB, ÖİGS, 
Sulama 
Örgütleri, 
Belediyeler, 
Muhtarlıklar 

7. Yüzey akışların azaltılması ve yeraltı sularının ve toprak neminin en üst düzeyde 

beslenmesine yönelik çalışmalar: Dere ve nehirlerin doğal akış rejimlerini değiştirmeden 

yağış-yüzey akış-derine sızma (infiltrasyon) oranlarını doğal düzeylerde tutmak 

amaçlanmıştır.     

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 
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1- Toprak işlemede uygun teknik ve teçhizatın 
kullanılması.   
a. Az işlemeli tarım tekniklerinin 

yaygınlaştırılması.  
b. Kontur sürümün yaygınlaştırılması. 
c. Anız üzerine ekim tekniklerinin 

geliştirilmesi ve anız yakılmasının 
önlenmesi. 

d. Uygun  tarımsal mekanizasyonun 
tekniklerinin yaygınlaştırılması.  

En yüksek düzeylerde 
derine sızma, dolayısı ile 
yağışlardan en yüksek 
oranlarda yararlanma ve 
en düşük erozyon oranları 
yakalanacaktır.  

TKB ÖİGS,DSİ, 
Çiftçi 
Örgütleri, 
STK 

2- Toprak yapısını iyileştirici çalışmalar 
a. Toprakta organik madde içeriğinin 

arttırılmasına yönelik uygulamalar. 
b. Kimyasal gübre yerine organik 

gübrelerin desteklenmesi. 

En yüksek düzeylerde 
derine sızma, dolayısı ile 
yağışlardan en yüksek 
oranlarda yararlanma ve 
en düşük erozyon oranları 
yakalanacaktır.  

TKB ÖİGS,DSİ, 
Çiftçi 
Örgütleri, 
STK 

3- Tarımda enerji kullanımını  
azaltacak ve parsel içi sulama randımanını 
arttıracak başta arazi toplulaştırması olmak 
üzere diğer tarla içi geliştirme hizmetlerinin 
tamamlanması. 

İşletme parsel arası ve 
parsel içi enerji 
kullanımının azaltılması 
ve sulama randımanının 
arttırılması. 

TKB ÖİGS, DSİ, 
Çiftçi 
Örgütleri, 
STK 

4- Ağaçlandırma, rehabilitasyon  
ve erozyon kontrolü çalışmalarının artırılması. 
 

Orman alanlarında su 
verimini arttırıcı 
çalışmalardır. 

Tüm kurum 
ve kuruluşlar, 
STK, yerel 
yönetimler 

 

5- Orman yönetiminde su üretimini arttırıcı 
teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi 

Orman alanlarında su 
verimini arttırıcı 
çalışmalardır. 

  

6- Kurak ve yarı kurak yerlerde  
ağaçlandırmalarda kullanılan tekniklerin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

 AGM, OGM  

7- Ülkemiz toprak ve arazi varlığının 
belirlenmesi, toprak ve arazi ile ilgili sınıflama, 
etüt, analiz ve değerlendirmeye yönelik sistemler, 
standartların geliştirilmesi ve kriterlerin 
belirlenmesi.   

Toprakların uygun 
kullanımına esas olacak 
kriterlerin belirlenmesi, 
uygun kullanımların 
geliştirilmesi.  

TKB 
 

ÖİGS, DSİ, 
Çiftçi 
Örgütleri, 
STK, 
OGM 

8. Taşkın Koruma Çalışmaları: 
 

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 

1- Taşkın eylem planlarının 
güncelleştirilerek izlenmesi. 

Riskli alanlar belirlenmiş olacaktır. DSİ TKB, ÇOB 

2- Taşkın riski olduğu belirlenen 
yerler için koruyucu projelerin 
geliştirilmesi.  

Riskli alanlar ve alınması gereken 
tedbirler belirlenmiş olacaktır. 

DSİ TKB, ÇOB 

9. Eğitim: 
 

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kuruluş 

1- Su kullanımı ve su kaynaklarının 
korunması konularında halkın eğitimi. 

Örgütlü tüketim toplumunun 
oluşturulması sağlanmış 
olacaktır.  

TKB, ÇOB, 
ÖİGS 

ÇOB, STK, 
YY 

2- Özellikle kırsal kesimde kadınlarında 
örgütlenmeye dahil edilmesi ve su kullanımı 

Su kullanımının en önemli 
parçası ve çocukların 

TKB, ÇOB, 
ÖİGS 

MEB, TRT, 
Basın 
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konusunda bilinçlendirilmesi.  alışkanlıklar kazanmasında söz 
sahibi olan kadınların bu konuda 
eğitimi. 

Organları 

3- Basınçlı sulamalara geçiş gibi 
teknolojilerin tabana yayılmasını sağlamak 
amacı ile gerekli uzman elemanın 
yetiştirilmesi.  

Teknik altyapı tamamlanmış 
olacaktır. 

TKB, ÇOB, 
ÖİGS 

 

4- Basınçlı sulamalara geçiş gibi 
teknolojilerin tabana yayılmasını sağlamak 
amacı ile kullanıcıların eğitilmesi. 

Halkın bilinçlendirilmesi 
sağlanmış olacaktır. 

TKB, ÇOB, 
ÖİGS 

 

5- Kuraklıkla ilgili olarak halkın uyarılması 
ve bilinçlendirilmesi hususunda gerekli 
tedbirlerin alınması ve bu hususta 
toplantılar düzenlenmesi. 

Bilinçlendirme tamamlanmış 
olacaktır. 

TKB, ÇOB, 
ÖİGS 

MEB, TRT,  
Basın 
Organları 

6- İl Kuraklık Eylem Planlarının halka 
tanıtılması ve bu amaçla toplantılar 
düzenlenmesi.   

Kuraklığın yaşanması 
durumunda atılacak adımların 
halk tarafından  
da bilinmesinin sağlanması. 

TKB, ÇOB, 
ÖİGS 

MEB, TRT, 
Basın 
Organları 

7- Okullara kuraklık yönetimi ile ilgili 
dersler konulması.  

Su bilincinin yerleştirilmesi. MEB TKB, ÇOB, 
ÖİGS, STK 

8- Kuraklık bir kriz dönemidir. Kriz 
dönemlerinde halkta meydana gelecek 
psikolojik problemlerin izlenmesi ve 
çözümü için gerekli tedbirlerin alınması.  

Kaosun önlenmesinde etkili 
olacaktır. 

Sağlık 
Bakanlığı 

DPT, TKB, 
ÖİGS, YY, 
Üniversiteler, 
TRT, Basın  
Organları, 
STK 

9-Kırsal alanda meydana gelebilecek 
yangınlar konusunda halkın eğitimi. 

Yangınlarla mücadele ve 
bilinçlenme. 

ÖİGS TKB, MEB, 
TRT 

10. Araştırma Geliştirme Çalışmaları: 
 

Öncelik / Tedbir Beklenen Fayda Sorumlu 
Kuruluş 

İşbirliği Yapılacak 
Kuruluş 

1- İklim değişiminin ülkemiz 
üzerine olası etkilerinin 
araştırılması. 

Geleceğe dönük projeksiyonlar. ÇOB TKB, ETKB, 
Üniversiteler,   
Uluslararası 
Araştırma 
Kuruluşları 

2- Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin 
belirlenmesi ve sertifikalı 
tohumluk temini.  

Kuraklığa dayanıklı çeşitlerin 
bilinmesi ve tohumluk sağlanması. 
Mevcut çeşitlerden kuraklığa tolerant 
olduğu tespit edilen çeşitlerin en kısa 
sürede ihtiyaç olan miktarlarda 
tohumluk üretimlerinin yapılması ve 
çiftçi ihtiyaçlarının karşılanması 
amaçlanmaktadır. 

TKB Üniversiteler, 
Uluslararası 
Araştırma 
Kuruluşları, 
Özel Sektör 
Araştırma ve 
Tohumculukla İlgili 
Kuruluşlar 

3- Alternatif enerji 
kaynaklarının belirlenmesine 
yönelik araştırmalar. 

Biyoenerji üretiminde kullanılan 
bitki türlerin belirlenmesi ve bu 
türlerde daha verimli ve üretim 
yapılacak bölgelere uygun çeşitlerin 
geliştirmesi ve ekim alanlarının 
artırılması amaçlanmaktadır. 

TKB Üniversiteler, 
Uluslararası 
Araştırma 
Kuruluşları,  
Özel Sektör, ÇOB 

4- Sürdürülebilir doğal kaynak 
yönetimini sağlayacak 
yöntemlerin geliştirilmesine 
yönelik araştırmalar.  

Sürdürülebilir üretim. TKB Üniversiteler, 
Uluslararası 
Araştırma 
Kuruluşları 

5- Bitkisel Kuraklık Test 
Merkezinin kurulması. 

Tarla Bitkileri Ürünlerinde kurağa 
toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi test 
edilmesi, su kullanım etkinliklerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

TKB  
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6- Toprak ve Su Kaynakları 
Araştırma Projesi  

Ülkemiz toprak ve su kaynakları 
standartlarının uluslararası normlara 
uygun bir şekilde ortaya konularak 
toprak ve su kaynaklarının ekonomik 
ve sürdürülebilir tarımsal kullanımı 
için gerekli araştırmaları yapmaktır. 
Toprak ve su kaynaklarının 
ekonomik ve sürdürülebilir tarımsal 
kullanımı için araştırmalar yapmak. 

TKB Üniversiteler, 
Uluslararası 
Araştırma 
Kuruluşları 

7- İklimsel Değişimlerin 
Tarımsal ve Meteorolojik 
Kuraklık Üzerindeki Etkilerinin 
Bölgesel Analizi. 

Bitki-atmosfer ilişkili çalışmaların iyi 
sonuçlar verebilmesi için, iklim 
değişmesinin tarım ve meteoroloji 
üzerindeki etkilerinin, bir modele 
yapılan iklim girişlerdeki değişimler 
için senaryolar tanımlayarak 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle bu proje ile, İç Anadolu 
Bölgesinde meteorolojik ve  tarımsal 
kuraklık İndisleri belirlenerek, yoğun 
üretimi yapılan buğday çeşitlerinin 
meteorolojik ve çevresel faktörlerden 
etkileşimi ortaya konulacaktır. 
Ayrıca, kuraklık ve buğday gelişimi 
arasındaki ilişki aranılarak, olası 
kuraklığın buğday verime etkileri 
belirlenecektir.   

TKB, 
TUBİTAK 

Üniversiteler,  
Uluslararası 
Araştırma 
Kuruluşları 

8- Küresel ısınma ve iklim 
değişikliklerinin su 
kaynaklarına olan etkilerinin 
araştırılması projesi. 

 ÇOB TUBİTAK, 
Üniversiteler 

4.3 Öneriler 

4.3.1 Genel Öneriler 
Türkiye'nin su kaynaklarını korumayı, geliştirmeyi ve ekonomik kılmayı öngören bir 

"Ulusal Su Politikası” hazırlanmalıdır. 

Hukuki ve kurumsal olarak bütüncül su kaynakları yönetiminin, yer üstü ve yeraltı su 

kaynaklarını kapsayacak ve su tahsisi ile kalitesinden sorumlu tek bir kurum çatısı altında 

olacak şekilde kurulması gerekmektedir.  İlgili kurumların müşterek çalışması ile “Su 

Kaynakları Envanteri” çıkarılmalı, bu envanterlerde su kaynakları potansiyeli, suların 

kullanım amaçları ve su tüketimleri yer almalıdır. 

Ülkemizde iklim değişikliği nedeniyle bazı havzalarımızda su sıkıntısı yaşanacağı 

öngörülmektedir. Su vazgeçilmez bir ihtiyaç olup, yerine ikame edilecek bir şey yoktur. 

Günümüzde arz yönetiminin (arzın talebi karşılayacak şekilde yönetilmesi) değil talep 

yönetiminin (talebin mevcut kaynaklara uyacak şekilde yönetimi) esas alınması gerektiği dile 

getirilmektedir. Suyun kıt olduğu havzalarda su kaynakları yönetimi politikası, talebin 
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kısıtlanmasını değil, ihtiyaç sıralamasını gözetilerek talebin kontrol edilmesi ve 

düzenlenmesini kapsamalıdır.    

İklim değişikliği tüm su kaynaklarını ve buna bağlı sektörleri etkileyecektir. Geleceğe 

dönük su kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararlar verebilmek için ülkemiz genelinde tüm 

havzalarda su potansiyeli ve tüketimler belirlenmeli, iklim değişikliğinin su kaynakları 

üzerine etkileri modellenmeli, değişik senaryolar altında uyum ihtiyaçları ve maliyetleri tespit 

edilerek uzun dönem su kaynakları planlarına yansıtılmalıdır. 

İçmesuyu havzalarına ilişkin havza planlamasının yapılması ve buraların mutlaka 

koruma altına alınması gerekmektedir. Mevcut barajların aktif depolama kapasiteleri toplamı 

66 milyar m3 olup, bu miktar kurak dönemlerde ihtiyacı karşılamak için yetersizdir. 

Ülkemizdeki aktif depolama hacminin arttırılması için depolamalı tesis yapımı 

hızlandırılmalıdır. 

Kamu sulama proje stoku önceliklendirilerek rasyonel hale getirilmeli, öncelikli 

projelere yeterli kaynak tahsis sağlayacak alternatif finansman modelleri uygulamaya 

geçirilmelidir. 

Toprağın çoraklaşmasına ve aşırı su tüketimine yol açan klasik sulama yöntemleri 

bütçeden ayrılacak kaynaklara göre kademeli olarak değiştirilmeli, kapalı sistemler 

kullanılarak yağmurlama sulama ve damla sulama gibi su tasarrufu sağlayan modern sulama 

tekniklerine geçilmesine yönelik yatırımlar teşfik edilmelidir. 

Tarımda sürdürülebilir bir su yönetiminin sağlanması için arazi toplulaştırma ve tarla 

içi geliştirme çalışmaları sulama sistemleri ile birlikte eş zamanlı olarak inşa edilmelidir.  

Türkiye tarım bölgeleri, toprak, su ve iklim koşulları dikkate alınarak belirlenmeli, 

bölgelere uygun en yüksek faydayı sağlayacak bitki çeşidi seçilmeli ve bunlar 

desteklenmelidir. 

Yeraltısuları konusunda havza etüdleri ve rezerv çekim ilişkisini belirleyen envanter 

çalışmaları yapılmalı, tahsis ve çekim miktarlarının izlenmesi için yeraltısuyu kuyularına 

kartlı sayaç takılmalı, kaçak kuyularla mücadelede caydırıcılık için kaçak kuyu açan sondaj 

makinelerine cezai yaptırım uygulanmalı ve kaçak kuyulara hiçbir şekilde enerji temin 

edilmemelidir. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalıdır.  
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İklim değişikliği etkisiyle su kaynaklarında gözlenebilecek etki ve baskıların, birincil 

enerji arzının %4’ünü, elektrik enerjisi üretiminin %25’ini bu kaynaktan sağlayan ülkemizi, 

enerji arz güvenliği açısından ne şekilde etkileyeceği incelenmelidir. 

İklim değişikliği nedeniyle taşkınlardaki artma eğilimine karşı yukarı havza 

çalışmaları, tersip bentleri ve taşkın koruma tesisleri bir an önce tamamlanarak işletmeye 

alınmalı ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmelidir. 

Havza koruma ve kalite yönetimi planlarının hazırlanmasında havza bazında 

çalışmalar yapan Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, söz konusu havzalarda mevcut su kalitesinin 

korunması, çevre ile ilgili doğru denetim, izleme ve yaptırım gücünün oluşturulması 

konusunda kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, Bakanlık bünyesinde bir an önce 

Çevre Ajansı kurulmasında yarar vardır. 

Çevreyi bilhassa su kaynaklarını kirletme potansiyeli bulunan kimyasal süreçler içeren 

sektörlerde atıksu arıtma sistemlerinin etkin bir biçimde kurulması ve işletilmesi 

gerekmektedir. 

Orta ve küçük ölçekli belediyelerin finansman ve kurumsal kapasite açısından yetersiz 

olmaları özellikle atıksu açısından çözümü zorlaştırmaktadır. Tarife düzeylerinin yeterli 

olmayışı, toplanan gelirlerin yine aynı hizmetlere yeterince yönlendirilememesi ve kurumsal 

kapasite yetersizliği, yerel idarelerin uygun yasal ve teknik araçlarla desteklenmesi ve 

güçlendirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Bu amaçla bu konuda hazırlanan yasal 

düzenlemelerin bir an önce çıkarılması gerekmektedir.  

Belediyeler tarafından toplanamayan su bedellerinin sağlıklı olarak toplanması ve bu 

bedellerin altyapı tesislerinin yapımında kullanılmasını sağlamak, ayrıca belediyelerin kendi 

imkanları ve finansal desteklerle kurdukları atıksu arıtma tesislerinin gerek ekonomik gerekse 

teknik olarak işletilmesinde karşılaştıkları sorunların aşılabilmesi amacıyla atıksu arıtma 

tesislerinin yap-işlet-devret  modeli çerçevesinde işletilmesi gerekmektedir.  

Belediyeler tarafından atıksu altyapı tesisleri yapımında, yağmur suyu toplama 

sistemlerinin ve kanalizasyon sistemlerinin ayrık olarak inşaa edilmesi, özellikle atıksu arıtma 

tesislerine gelen su yükünün azaltılması ve yağmur sularının atıksularla kirlenmesini 

önlemekte büyük önem arz etmektedir. 
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Özellikle izin, izleme, denetim ve yaptırımlarda aynı işin farklı kurumlar tarafından 

mükerrer yürütülmesi nedeniyle çevre konusunda ülke genelinde sağlıklı bir atıksu yönetimi 

uygulanamamaktadır.  

Çevre konusunda yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde yasalara aykırı durumda 

uygulanacak cezai işlemler tanımlanmıştır. Ancak, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 

teşvik gibi ekonomik araçlara gereği gibi yer verilmemiştir.  

''Kullanan öder ve kirleten öder" prensibi benimsenmeli ve uygulanması için gerekli 

yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

Arıtılan atıksuların uygun yerlerde kullanımı için geri kazanım çalışmalarının  

yapılması gerekmeketedir. Tarımsal, şehir ve sanayi atık sularının arıtılarak yeniden 

kullanılması sağlanmalı, az su tüketen teknolojiler teşvik edilmelidir.  

Su kirliliğinin önlenmesi için uygun teknoloji ve sistem seçiminde Çevre ve Orman 

Bakanlığının belirleyici ve yönlendirici olması gerekmektedir. 

Avrupa Birliği uygun fon ve kaynaklarının ülkemizde su kirliliğinin önlenmesi 

açısından öncelik taşıyan projelere yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 

Avrupa  Birliği mevzuat uyum çalışmalarını ülkemiz öncelik, ihtiyaç ve alt yapısını 

dikkate alarak  gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Su ve toprak kirliliğinin önlenmesi için ilgili  kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği ve 

koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. 

İşletmelerde verimli bir su yönetimi elde edebilmek için en önemli konulardan biri de 

atık su bertarafı ve mümkün olduğu durumlarda bu suyun arıtılarak sisteme geri 

döndürülmesidir. Özel bir arıtıma gereksinimi duyan atık su, daha kolay bir arıtma işleminin 

gerçekleştirilebilmesi için normal atık sudan ayrılmalıdır. 

Atık yönetim teknolojisi adına gerçekleştirilebilecek diğer faaliyetler, atık 

oluşumunun, yeniden kullanım, kayıpların indirgenmesi gibi yöntemlerle azaltılmasıdır.  

Özelleştirme kapsamında olan ve atıksu arıtma tesisi olmayan kamu kurumu 

fabrikalarının, özelleştirme koşullarından birisi olarak atıksu arıtma tesisi yapmaları zorunlu 

kılınmalıdır. 
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Yapılması planlanan konutlarda kullanılacak su ile ilgili yapı elemanlarının, su 

tasarrufu sağlayacak teknik özelliklere sahip olmaları zorunlu kılınmalıdır. 

Sulak alanların korunması gerek sağladıkları ekossitem servisleri, gerekse önemli bir 

karbon tuucu olmaları sebebiyle önemlidir. Bu nedenle sulak alanların korunması ve bu 

alanlara ilişkin yönetim planlarının hazırlanması gereklidir.  

Sucul ekosistemlerimizin fauna ve flora yapısına ilişkin bilgi düzeyinin artırılması 

gereklidir. İklim değişikliğinin etkisini azaltabilmek, sürdürülebilir kullanımını sağlamak için 

sucul ekosistemlerin kaliteleri evrensel yöntemlerle (biyolojik, fiziksel, kimyasal yöntemlerle 

ve indeksler kullanılarak) izlenmelidir.  

İklim değişikliğinin etkileri göz önüne alınarak, biyolojik çeşitliliğin korunabilmesi 

için, koruma alanlarının iklim değişikliğinin etkilerine göre yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

Kuraklık ölçümlerinin yapılması, modellenmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında 

alınması gereklidir. Bu amaçla ; kuraklık, taşkın gibi meteorolojik karakterli doğal olayların 

afet kapsamına alınıp, etkilediği sektörlere yönelik afet yönetimi planları yapılmalıdır. 

İklimsel parametrelerdeki değişikliklerin izlenmesi ve tahmini iklim değişikliği 

çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu amaçla belirli yoğunluktaki verilerin elde 

edilmesi gerekli olduğundan, meteorolojik ve hidrolojik gözlemlerin yapılacağı gözlem ağının 

geliştirilmesi ve düzenli bir şekilde çalıştırılması büyük önem taşımaktadır. Yağış, kar, 

sıcaklık, buharlaşma vb. meteorolojik parametreler DMİ tarafından, akışlar ise DSİ ve EİE 

tarafından izlenmektedir. Bu tarz çalışmaların yürütülebilmesi için, veri toplama sisteminin 

bir çatı altında toplanarak ulusal bir veri tabanı oluşturulmalı iklim değişikliğini ve kuraklık 

konusunda bir araştırma merkezi kurulmalıdır. 

İklim değişikliklerinin etkilerinin öngörülmesinde fayda sağlayacak nitelikteki 

araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmaları için ihtiyaç duyulan yatırımlara gereken önem 

verilmelidir. 

4.3.1.1 Mevzuata İlişkin Öneriler 
9. Ulusal Kalkınma Planı’nda “2005 yılında KHGM’nin kapatılması arazi 

toplulaştırma, drenaj, toprak muhafaza, gölet, yeraltısuyu ve yerüstü suyu sulaması 

yatırımlarının yürütülmesi konusunda ilave önlemler alınması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır” 

denilmektedir. 2005 yılında lağvedilene kadar, KHGM kırsal ulaşım, küçük sulamalar, sulama 
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projelerinde drenaj, kırsal elektrifikasyon ve arazi toplulaştırma faaliyetlerini kapsayan çok 

geniş bir görev alanına sahipti. Bu kuruluş lağvedildikten sonra sulama ve drenaj 

sorumlulukları ve kadroları yerel yönetimlere devredildi, ancak uygulamada çeşitli sorunlarla 

karşılaşıldı. Bu sorunların çözümü ve çok sayıdaki tamamlanmamış küçük ölçekli sulama ve 

drenaj projelerini tamamlamak için acilen kurumsal müdahale ve yasal çözüm gerekmektedir. 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından sulama alanlarında sulama suyunun ekonomik ve 

denetimli kullanılması, arazide düzenli dağılımının sağlanması, sulama oranı ve randımanının 

yeterli seviyelere çıkarılması, sulama şebekelerindeki inşaat maliyetlerinin azaltılması, 

kamulaştırma maliyetlerinin elimine edilmesi için sulama projelerinde arazi toplulaştırmasının 

yapılması zorunludur. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 17 nci 

maddesinde değişiklik içeren 5578 sayılı Kanun 09.02.2007 tarih ve 26429 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun 17 nci maddesinin son fıkrasında; 

“Toplulaştırma çalışmaları ile ilgili usûl ve esaslar tüzükle düzenlenir.” denilmektedir. Söz 

konusu kanun çerçevesinde ilgili kurumların arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme 

hizmetlerini yapabilmesi için; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın bir tüzük çıkartarak 5403 

sayılı kanunun 17 nci maddesinde ifade edilen arazi toplulaştırması projelerinin yapım ve 

uygulama esaslarını belirlemesi gerekmektedir. Söz konusu tüzük çıkartıldıktan sonra, DSİ 

tarfından hazırlanan toplulaştırma projeleri gerekçeleri ile birlikte Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığının onayına sunulacak olup, uygun görülmesi halinde alınacak Bakanlar Kurulu 

Kararına müteakip DSİ kendi geliştirdiği proje uygulama alanlarında arazi toplulaştırması 

yapabilecektir. Bu kapsamda Arazi Toplulaştırma Tüzüğünün" bir an evvel Danıştay’ca 

yapılacak incelemenin tamamlanması ve kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması 

gerekmektedir. 

Türkiye’de Sulama Birlikleri 2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri 

Kanununa tabidir. Ancak uygulamada büyük ölçüde genel ve yerel idarelerin tabi olduğu 

sulama işletmeciliğinin tabiatı ve ekonomik işleyişiyle, doğal kaynak olan su üzerindeki 

tasarruf yönüyle denetlemenin yapılabilmesiyle bağdaşmayan kanuni düzenlemelerin, bu 

birliklerin işlemlerinde ve denetiminde sıkıntılar yaratmıştır. Bu itibarla, sulama işletmelerini 

devralacak sulama birliklerinin uyması gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim 

ve müeyyideleri de kapsayan, Sulama Birlikleri ve Sulama Üst Birliğinin kurulması 

konusunda yeni yasal düzenlemenin bir an önce yapılması gerekmektedir. 
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4.3.2 Su Kaynakları Yönetimi Politika Önerileri 

4.3.2.1 Bütüncül Havza Yönetimi ve Tek Elden Yönetim 
Günümüzde su kaynakları küresel boyutlarda önemli problemlerle karşı karşıyadır. Su 

kıtlığı giderek belirgin ve yaygın bir sorun haline gelmekte, su kalitesi hemen her ülkede hızla 

bozulmaktadır. Bu problemler sosyal ve ekonomik açıdan zincirleme pek çok soruna da neden 

olmaktadır. En önemlisi de, yeryüzündeki ekosistemin sürdürülebilirliğinin tehdit altında 

olmasıdır. 1992’de Rio de Jeneiro’da düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Dünya Zirvesi 

sonucunda açıklanan Gündem 21 başlıklı rapor, doğal kaynakların yönetimine farklı bir bakış 

açısı getirmiştir. Raporda çevre bütününün bir parçası olarak tanımlanan su kaynaklarının da, 

sürdürülebilir kalkınma felsefesi içinde, havza bazında ve diğer doğal kaynaklarla birlikte 

entegre biçimde yönetilmeleri gerektiği vurgulanmaktadır.  

Bir akarsu havzasının entegre yaklaşımla yönetimi hedeflendiğinde öncelikle 

yapılması gereken iş, havzada su kaynakları ile ihtiyaçlar açısından problemlerin 

tanımlanması ve buna göre yönetimden beklenen amaçların ve tercihlerin belirlenmesidir. 

İkinci aşamada, havzanın bir bütün olarak tanımlanması, fiziksel özellikleriyle birlikte sosyal, 

ekonomik, yasal ve idari unsurların da ortaya konması gerekir [Dsi4]. 

9. Kalkınma Planı’nda “Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların, 

öncelikle havza temelinde bütüncül bir yaklaşımla ve değişen tüketim taleplerini karşılamakta 

esneklik sağlayan bir şekilde planlamasını mümkün kılacak, ilgili kurumlar arasında güçlü ve 

yapısal bir eşgüdüm sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş kapsamlı bir mekanizma 

çerçevesinde ve suyun tasarruflu kullanımı sayesinde su kaynaklarının etkin kullanımına 

önem ve öncelik verilecektir” denilmektedir. 

Bütüncül (Entegre) Havza Yönetimi; bir akarsu havzasındaki doğal kaynakların 

sürdürülebilir yönetimi ve planlanmasının koordine edilmesi olarak tanımlanabilir. Arazi, su, 

bitki varlığı ve diğer doğal kaynakların yönetimindeki bu yaklaşımda havza çevresi niteliğinin 

arttırılması ya da muhafazası, çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik politika ve tekniklere uyum 

sağlanması, seller, taşkınlar gibi doğal felaketlerin zararlı neticelerinin en aza indirilmesi, 

havzada yaşayanların hayat niteliğinin arttırılması ve geliştirilmesi aranır. Havza dinamik bir 

yapıya sahiptir ve sosyal, ekonomik ve bio-fiziksel sistemle bütünleşmiştir. İnsan, kentsel ve 

kırsal topluluklar, ziraat ve orman, birincil ve ikincil endüstri, iletişim, hizmetler ve 

rekreasyonel tesisler havza içerisinde yer alabilir. Toprak, su ve bitki varlığının havza 

içerisinde ayrı ayrı ya da birbirinden izole olarak nitelikli ve sürdürülebilir yönetimi mümkün 
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değildir. Bu kaynakların doğal dengesi arazi kullanımındaki değişikliklerle, yanlış bir 

yönetimle ya da kötü planlamayla kolaylıkla engellenebilir.  

Bu nedenle, farklı sektörlerin ve kaynak kullanıcıların bir arada düşünüldüğü, tehdit ve 

imkanların uzun vadeli değerlendirildiği ve bir alana yapılan müdahalenin yarattığı olumlu ve 

olumsuz etkilerin izlendiği en uygun ölçek havza olduğundan, doğal kaynakların yönetiminde 

havza ölçeği esas alınmalıdır. Havza ölçeğinde su kaynaklarında gerek miktar gerekse nitelik 

olarak, meydana gelen değişikliklerin gözlenmesi, herhangi bir olumsuz durumda gerekli 

tedbirlerin alınması açısından da büyük avantajlar sağlayacaktır.  

Bütüncül Havza Yönetimi, değişen ve birbirleriyle rekabet eden taleplere sahip olan 

bir ortamda en iyi su kaynağı yönetimi şekli olarak görülmektedir. Su kaynakları, üzerindki 

talebin giderek artışının yanında zaman ve konuma göre bu kaynağın arzu edilen miktar ve 

kalitede bulunmaması, mevcut su kaynaklarının ekonomik, çevrsel ve sosyal faydalar içinde 

en verimli şekilde kullanımını yani yönetimini gerekli kılmaktadır [Dsi5].  

Ülkemizin brüt su potansiyelinin %36’sına karşılık gelen yıllık ortalama 66.4 milyar 

m3’ünün sınır aşan su havzalarımızda meydana geldiği ve bu havzaların beşinde memba 

ülkesi olduğumuz göz önüne alınırsa ülkemizde havza bazında su yönetimi ve politikalarına 

verilmesi gereken önem daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır [Dsi6]. 

Bu yüzden sınır aşan sular için bütüncül havza yönetimi yaklaşımında doğal-coğrafi 

sınırları bütünleşik nehir havzası yönetimi değil, siyasi-coğrafi sınırlarda bütünleşik bir nehir 

havzası yönetimi esas alınmalıdır. 

Raporun çeşitli bölümlerinde de belirtildiği üzere, Komisyon çalışmalarına katılan 

çoğu kurum ve kuruluş temsilcileri ile akademisyenler tarafından da; bütüncül havza yönetimi 

modelinin esas alınması ve su kaynakları yönetiminin tek elden yapılması gerektiği 

vurgulanmıştır.  

Bütüncül havza yönetim modelinin uygulanması kapsamında; DSİ’nin Çevre ve 

Orman Bakanlığı’na bağlanması bunun ilk adımı olarak sayılabilir.  

Bütüncül havza yönetimi anlayışı içinde güçlü bir su kaynakları yönetiminin 

oluşturulabilmesi için; Bu konuda teknik tecrübeye, deneyimli personele ve mevcut bir 

kurumsal yapıya sahip olan, merkez ve yurt sathında bölge müdürlükleri düzeyinde 

teşkilatları bulunan DSİ Genel Müdürlüğü’nün (veya daha güçlü bir yapının kurulması), 
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faaliyetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi ve günümüzde sınırlı miktarda 

olan su kaynaklarının geliştirilmesi ve ülkemizin hizmetine sunulması konusundaki idari 

yapılanması ve yetkilerinin arttırılması ve tek sorumlu kuruluş haline getirilmesi 

gerekmektedir. 

DSİ’nin bütüncül havza yönetimi anlayışı içinde, kurumsal yapısının havza bazında 

geliştirilmesi ve su yönetimi konusunda temel planlayıcı, karar verici ve denetleyici bir 

kuruluş olarak sorumlu kılınması gerekmektedir.  

Sulama işletmeciliği yasal çerçevesi yeniden tanımlanmış olan ve bu gün için başarılı 

uygulama örnekleri de bulunan sulama birliklerinin yetki ve ihtiyaçları ile kurumsal yapıları 

güçlendirilerek devam ettirilmeleri uygun olacaktır. 

Bütüncül Havza Yönetimi anlayışı içinde su yönetiminde; Meriç-Ergene, Marmara, 

Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Antalya, 

Burdur Göller, Akarçay, Sakarya, Batı Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak, Konya Kapalı, 

Doğu Akdeniz, Seyhan, Asi, Ceyhan, Fırat-Dicle, Doğu Karadeniz, Çoruh, Aras ve Van Gölü 

Havzaları esas alınmalıdır. 

4.3.2.2 Su Kanunu 
 Su konusunda, ilgili taraflar ve rolleri başlığı altında bir çok kurumun olduğu 

görülmektedir. Bu konuda yeni bir yapılanma çalışmasının yapıldığı bilinmektedir. 9 

Kalkınma Planı’nda “Ülkemizde su kaynaklarının tahsisi, kullanılması, geliştirilmesi ve 

kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili hukuki düzenleme ve idari yapı oluşturulmasına yönelik 

olarak başlatılmış çalışmalar tamamlanacaktır” denilmektedir. 

Su mevzuatında ilgili kurumların görev, yetki ve sorumluluklarında çakışma ve 

örtüşmeler mevcuttur. Görev dağılımları, yeni yasada AB yapıları ve müktesebatı göz önünde 

bulundurularak yeniden ele alınmalıdır (Su hizmeti vermeye yetkili makamların tanımlanması 

ve hizmet sunan kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk sınırlarının net olarak belirlenmesi). 

Su havzalarını esas alan bölgesel ve yerel düzeydeki örgütlenme yapısının görev yetki ve 

sorumluluklar açısından net olarak tanımlanması gereklidir.  

 Bu kapsamda DSİ tarafından yürütülen kanun çalışmasıyla; 6200 sayılı Devlet Su 

İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun, 167 sayılı Yeraltı Suları 

Hakkında Kanun, 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve 
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Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 831 sayılı Sular Hakkında Kanun yürürlükten 

kaldırılarak bu alanda temel bir Su Kanunu oluşturulması  amaçlanmaktadır.  

Su Kanununa ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından da bir çalışma 

yapılmış olup aşağıda verilmiştir. 

 Uyum süreci içinde ele alınacak su mevzuatının ilgili AB direktiflerini de 

olabildiğince dikkate alması gerektiği kaçınılmazdır (“Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum 

Çalışmaları” konulu 11 Ağustos 2004 tarih ve 2004/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi). Bu 

kapsamda hazırlanacak olan çerçeve bir su kanununda konunun katılımcıları ve paydaşları 

artacaktır.  

Türkiye’deki su yönetimine ilişkin mevzuatın yenilenmesi amacıyla, bu konudaki 

güncel bilimsel gelişmeleri de dikkate alan ve yetki karmaşasını ortadan kaldıran basit, 

anlaşılır ve açık hükümlerden oluşacak bir Su Kanununa ihtiyaç vardır. Yasanın 

hazırlanmasında ulusal mevzuatımız gözden geçirilmeli ancak, AB Su Çerçeve Direktifi, 

diğer ilgili direktifler dikkate alınmalıdır. 

Bu kapsamda AB SÇD’ye uyum için yapılması gerekenler yine AB tarafından 

şöyle sıralanmaktadır: 

 Üye ülkeler mevzuatını SÇD’yi uygulamak için uygun ve yeterli hale getirmek 

durumundadırlar. 

 Her üye ülke SÇD konusunda yetkili birimini belirlemek ve bunu AB Komisyonuna 

bildirmek zorundadır. 

 Üye ülkeler SÇD’nin gereklerini yerine getirirken idari yapılarını kendileri 

oluşturacaklardır, müdahale söz konusu değildir. 

 Ülkeler havza alanlarını belirlerken sadece yüzey sularını değil, yeraltı sularını da göz 

önüne almak durumundadır. 

 Üye ülkeler suların mevcut durumunu belirlemek için havzaların karakterizasyonunu, 

etki ve baskı analizlerini ve ekonomik analizlerini yapmak durumundadır. Bu nedenle, 

sularla ilgili verilerin toplandığı bir su veri tabanı oluşturmak da dahil olmak üzere 

gerekli altyapı kurulmalıdır. 

 SÇD hükümleri, tarım ve dolayısıyla çiftçileri, evdeki yaşamı, endüstriyi ve bunun 

gibi bütün sektörleri ve yaşamın her alanını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle bir 
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havza planının uygulanabilmesi ve başarısı için bundan etkilenecek bütün tarafların 

planı benimsemeleri ile mümkündür. Bu nedenle, Havza Planlamasına halk ve paydaş 

katılımı konusu SÇD’nin en önem verdiği konulardan biridir. 

 SÇD’nin önem verdiği konulardan biri de uluslararası entegre havza yönetimidir. Üye 

ülkelerin birbirleriyle entegre havza yönetimi zorunlu kılınmış, üyelerin üye olmayan 

ülkelerle entegre havza yönetimi ise teşvik edilmiştir. 

SÇD’nde birçok hususun yeterince açık olmaması nedeniyle, üye ülkelere yol 

göstermek, gerçekleştirilecek hususlar konusunda rehberler oluşturmak böylece bütün 

üye ülkelerde standart yaklaşımı ve uygulamayı sağlamak üzere Ortak Uygulama 

Stratejisi (Common Strategy on the Implementation of the Water Framework Directive) 

üye ülkeler ve AB Komisyonunca kabul edilmiş ve bu kapsamda çalışma grupları 

oluşturulmuştur. 

Bu çerçevede Su Kanunu hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır; 

 AB Su Çerçeve Direktifi (SÇD) esas alınarak hazırlanmalı, ancak ulusal çıkarlarımızı 

ilgilendiren, özellikle sınır aşan sular kapsamındaki hükümler dikkatle incelenmeli, 

 Kanunda havza yönetimi kavramı temel alınmalı, (Bütüncül su kaynakları yönetimi 

ilkesi: havza sınırları içinde yerüstü ve yeraltı sularını; su ve toprak kaynaklarını bir 

arada ele alan; havzanın aşağı ve yukarısı arasındaki ilişkileri; suyu farklı yerde farklı 

amaçlarla kullananlar ve yönetenlerin arasındaki ilişkileri ve suya gereksinim duyan 

ekosistemlerin suyla olan ilişkileri gibi temel ilişkilerin belirlenmesini ve bu ilişkiler 

arasında işbirliğini sağlayacak yasal ve kurumsal mekanizmanın oluşturulmasını 

kapsamaktadır.) 

 Kanun yüzeysel sular, yeraltı suları, kaynak suları ve jeo-termal kaynakları kapsamalı, 

 Kanun girişine suyun Türkiye için makro ekonomik yeri ve önemini belirten bir tanım 

konmalı, 

 Suyun Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasındaki rolü vurgulanmalı, 

 Ekonomik değerlendirmeler ile gözlem/veritabanı gereksinimleri özellikle ve dikkatle 

ele alınmalı, 

 Yürürlükteki kanunların yeni çerçeve kanun ile ilişkileri belirlenmeli, kaldırılacak ve 

düzeltilecek kanunlar ve kanun hükümleri belirlenmeli.  
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SU KANUNU AŞAĞIDAKİ ESASLARA GÖRE HAZIRLANMALIDIR:   

a) Genel İlkeler 
 Türkiye’de su kaynakları yönetiminin sürdürülebilir kalkınmanın kilit bileşeni olduğu 

ve her yurttaşın yeterli ve uygun kalitede su arzına ulaşılmasının esas kabul edildiği 

ilkesini dikkate almalıdır. 

 Suyun yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğu göz önünde bulundurarak ilgili projeleri 

teşvik etmeli ve böylelikle hidro-enerji potansiyelimizin kullanımının önünü 

açmalıdır. 

 İklim ve coğrafi koşullar nedeni ile oluşan problemlerin giderilmesine yönelik su 

depolanması ve diğer tedbirlerin ele alınması ve bu amaçla hayata geçirilecek projeleri 

özendirmelidir. 

 Yasanın giriş bölümünde suya dayalı sürdürülebilir kalkınma perspektifi yer almalıdır. 

 SÇD şemsiye bir direktif olup, su direktiflerinin bir çoğu daha sonra bu direktifle 

bütünleşecektir. Buradan hareketle  su kanunu ülkemizde AB çalışmaları kapsamında 

çıkarılmış olan yönetmeliklerde vurgulanan yaklaşımları da kapsayacak nitelikte 

olmalıdır. 

b) Su Havzalarını ve Sürdürülebilirlik İlkesini Esas Alan Entegre Su Yönetimi  
 Su yönetimi, su havzalarını esas alan bütüncül bir yaklaşım ile oluşturulmalı ve 

sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ile ekosistemlerin bütünselliğini güvence altına 

almayı hedeflemelidir. 

 Yasa yüzeysel sular, yeraltı suları, kaynak sularını ve jeotermal kaynakları 

kapsamalıdır. 

 Su kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde uygulanacak politikalar ve stratejiler, 

sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına destek olmalıdır. 

 Türkiye’nin bu gün için tarıma dayalı bir toplum olduğu gerçeğinden hareket etmeli ve 

tarım, su ve atıksu sektörlerinde finansman ve teşvikle ilgili uygulamaların mevzuatla 

güçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Artan su talebi, yükselen alternatif tabii su kaynakları fiyatları ve gelişen temiz üretim 

teknolojileri atıksuların tekrar kullanılmasını hem çevre ve hem de kaynakların 

ekonomik kullanımı yönünden cazip hale getirmektedir. Bu nedenle suyun geri 

kullanımına önem verilmesi gerekmektedir.  
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c) Ekolojik Kalite 
 Suların tanımlanması ve suların kalite standartlarının belirlenmesini hedef almalıdır 

(AB Direktifleri gereksinimlerini de sağlayacak şekilde). 

d) Ölçüm ve İzleme, Veritabanı Oluşturulması 

 Su kaynakları yönetimi planlamasında, ülkemizin su potansiyelinin ve gelecekteki su 

ihtiyacının belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, değişik kurum ve kuruluşlarca 

işletilen gözlem istasyonu verilerinin paylaşılması bir hedef seçilmelidir. Suların 

izlenmesi düzenlenmeli, bir veritabanı ve buna yönelik işletmeyi sağlayacak kurumsal 

yapı oluşturulması ve izleme ve ölçüm metotları yine su çerçeve direktifinde yer alan 

izleme metotları esas alınarak ülke şartlarına uyarlanmalıdır. Bir izleme ağı kurulmalı 

ve bunu her kurum ve kuruluş yetki ve sorumlulukları doğrultusunda 

kullanabilmelidir. Kısaca Su kaynaklarının etkin ve verimli izlenmesini amaçlamayı 

hedeflemelidir. 

e) Su Tahsisi 
 Yalnızca yüzey sularının değil, yeraltı sularının ve kaynak sularının da sürdürülebilir 

kullanımına yönelik planlama önerileri ve tahsise yönelik hükümler içermelidir. 

 Su hizmetlerinin (içme suyu, kullanma suyu, tarımsal amaçlı sulama, sanayi suyu, 

jeotermal kaynak suyu, vb) tanımını içermelidir. 

 Su kullanım kriterleri konusunun dikkate alınması gereklidir. 

f) Risk Yönetimi 
 Taşkın, kuraklık, kirlenme ve suyla ilgili zararlara karşı bir risk yönetimi ve güvenlik 

sağlama amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Kuraklık, doğadaki suyun yer ve 

zamana bağlı olarak şiddetli bir şekilde eksikliğinin hissedilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Yasa, suyun en çok kullanıldığı alan olarak tarımı da dikkate 

alarak; hidrolojik, meteorolojik ve tarımsal olmak üzere ayrı kuraklık 

değerlendirmelerini dikkate almalıdır. 

g)  Paydaşların Katılımı 
 Paydaşların karar mekanizmalarına katılımını da içermelidir. 

h)  Fiyatlandırma, Ekonomik Analiz, Cezalar 
 Suyun ticari bir meta olduğunu hükme bağlamalı ve suyun yararlarının paylaşılması 

ilkesini kapsamalıdır. 
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 Suyun fiyatlandırılması, maliyetin karşılanması, kullanan öder, kirleten öder 

prensiplerini göz önünde bulundurması ve bu maksatla yapılacak yatırımların geri 

dönüşümünü sağlayacak ülke şartlarına uygun yöntemleri vurgulamalıdır. 

 Yasa, su sicili, su hakları, suçlar, cezai müeyyideler, su ihtisas mahkemeleri ve su 

denetleyicisi ile ilgili düzenlemeleri içermelidir. 

ı)  Sınır Aşan Sular 

 Toplam su potansiyelimizin %40’ını oluşturan sınır aşan nehirlerimizden en verimli 

şekilde yararlanmamızı ve bu kapsamda diğer kıyıdaş ülkelerle gerçek ihtiyaç ve 

hakkaniyete dayalı adil çözüm önerileri içeren bir sınır ötesi işbirliğini öngörmelidir. 

Bu işbirliği sınır aşan boyutta havza yönetimini de kapsamalıdır. Kullanıcı ülkelerden 

gelen istekler ve çözüm önerileri de göz önünde bulundurularak, tutarlı bir su 

politikası izlenmelidir. 

 AB’nin taraf olduğu veya olması beklenen sözleşmeler (BM Helsinki, Espoo ve BM 

Aarhus), su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde sürdürülebilir 

kalkınmayı ön planda tutmak zorunda olan Türkiye’nin önceliklerinden farklıdır ve 

Türkiye bu sözleşmelere taraf değildir. Yasanın hazırlık çalışmasında bu husus göz 

önünde bulundurulmalıdır. 
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5 KISALTMALAR 

AB : Avrupa Birliği 
ABD : Amerika Birleşik Devletleri 
AKAKDO : Arazi ve Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık 
AOSIS : Küçük Ada Devletleri 
AR-GE : Araştırma ve Geliştirme 
AR : Değerlendirme Raporu 
ASKİ : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi 
ASAT : Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 
BINGO : İş dünyası kuruluşları 
BM : Birleşmiş Milletler 
BMBÇS : Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 
BMÇMS : Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 
BMİDÇS : Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
BTEP : Bin ton eşdeğer petrol 
BWEA : British Wind Energy Association 
CEIT : Geçiş Ekonomisi Ülkeleri 
CER : Emisyon Azaltım Kredisi 
CH4 : Metan 
CO2 : Karbondioksit 
COP : Taraflar Konferansı 
ÇOB : Çevre ve Orman Bakanlığı 
DKÇS : Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali 
DLH : Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 
DHMİ : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
DMİ : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
DOE/EIA : ABD Enerji Bakanlığı Enerji Bilgi Yönetimi Bölümü 
DPT : Devlet Planlama Teşkilatı 
DSİ : Devlet Su İşleri 
EİEİ : Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
EİGM : Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
ENGO : Çevre kuruluşları 
EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
ERU : Emisyon Azatlım Kredisi 
ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ETS : Emisyon Ticareti 
EÜAŞ : Elektrik Üretim A.Ş. 
EU ETS : Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi 
EWEA : European Wind Energy Agency 
GEF : Küresel Çevre Fonu 
GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 
GW : Gigavat 
GWh : Gigavatsaat 
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HES : Hidroelektrik Santral 
HFCs : Hidroflorokarbonlar 
HDI : Birleşmiş Milletler İnsani Kalkınma İndeksi 
İD : İklim Değişikliği 
IPCC : Hükümetlerarası İklim Değişimi Paneli 
IPO : Yerel Halklar 
İTU : İyi Tarım Uygulamaları 
İTÜ : İstanbul Teknik Universitesi 
İSKİ : İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 
İZSU : İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 
KGM : Karayolları Genel Müdürlüğü 
KHGM : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
kWh : Kilovatsaat 
KYD : Karbon Yakalama ve Depolama 
LCA : Life Cycle Analysis (Yaşam Döngüsü Analizi) 
LDC : En az gelimiş ülkeler 
LGMA : Yerel Yönetimler 
LPG : Sıvılaştırılmış Petrol Gazı 
MOP : Taraflar Toplantısı 
MTEP : Miyon ton eşdeğer petrol 
MW : Megavat 
NO2 : Azotdioksit 
NAO : Kuzey Atlantik Salınımı 
NOx : Azot oksitler 
ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
OECD : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
OPEC : Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı 
ORKÖY : Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 
OSD : Otomotiv Sanayicileri Derneği 
OU : Ortak Uygulama 
PFCs : Perflorokarbonlar 
ppm : parts per million (milyonda parça sayısı) 
PV : Fotovoltaik 
REC : Bölgesel Çevre Merkezi 
REPA : Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası 
RES : Rüzgar Enerjisi Santrali 
RESSİAD : Rüzgâr Enerjisi ve Su Santralları İşadamları Derneği 
RINGO : Araştırma Kuruluşları 
SAGP : Satınalma gücü paritesi 
SBI : Uygulama Yardımcı Organı 
SBSTA : Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı 
SF6 : Kükürt hekzaflorür 
SKH : Su Kullanım Hakkı 
SOx : Sülfür oksitler 
SRES : IPCC Özel Emisyon Senaryoları Raporu 
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TAEK : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
TÇMB : Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 
TEDAŞ : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 
TEP : Ton eşdeğer petrol 
TKB : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
TKM : Temiz Kalkınma Projesi  
TMMOB : Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
TRGM : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
TUDES : Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi İzleme Sistemi 
UEA (IEA) : Uluslararası Enerji Ajansı 
UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
UNEP : Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
WEO : World Energy Outlook (Dünya Enerji Görünümü) 
WRI : World Resources Institute 
YEK : Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
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7 EKLER 
EK 1: ANKARA DIŞI KOMİSYON ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ 

SICAKLIK VE YAĞIŞ GRAFİKLERİ 
 
 

(Konya, Beyşehir,Uşak, Gediz, Simav, Kütahya, Edirne,Tekirdağ, Sakarya, 

Antakya, Şanlıurfa) 

İklim Şekil Ek1. Konya Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek2. Beyşehir Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek3. Uşak Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek4. Gediz Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek5. Simav Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek6. Kütahya Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek7. Edirne Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek8. Tekirdağ Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                             500

İklim Şekil Ek9. Sakarya Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek10 . Antakya Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış Değişimleri 
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İklim Şekil Ek11 . Şanlıurfa Yıllık Ortalama Sıcaklık ve Yıllık Toplam Yağış 
Değişimleri 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                             503

EK 2: SANAYİ EK TABLOLAR 

Sanayi Tablo Ek1.  Türkiye'nin Bölgelere Göre Hurda İthalatı (x1000 ton) 
 

 
1996 2000 2004 2005 2006 2006 

9 ay 
2007 
9 ay 

Ithalat Oranı 
2007-9 ay  % 

AB (27) 5.259 3.100 5.138 5.039 5.640 4.399 5.389 41,5 

ABD 1.003 2 572 1.370 2.675 1.728 2.986 23,0 

Rusya 428 1.552 3.660 4.011 3.958 2.974 2.747 21,1 

Ukrayna 404 1.940 1.323 674 416 324 427 3,3 

Gürcistan 14 607 761 578 439 340 409 3,1 

Diğerleri 314 256 1.439 1.643 1.645 1.365 1.039 8,0 

Genel 
Toplam 

7.422 7.457 12.893 13.315 14.773 11.130 12.997 100,0 
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Sanayi Tablo Ek2. AB Teknik Mevzuatına Uyumlu 12 adet AB Direktifi 
 

Mevzuatın Adı Mevcut 
Durum 

Resmi Gazete 
Tarih ve Sayısı 

Yürürlük 
Tarihi 

1. Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı 
Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji 
Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/01) 

Yürürlüğe 
girdi. 24.03.2002- 24706 24.09.2002 

2. Ev Tipi Ampullerin Enerji Etiketlemesine İlişkin 
Tebliğ TRKGM: 2002/02 (98/11/AT) 

Yürürlüğe 
girdi. 20.08.2002- 24852 20.02.2003 

3. Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine 
İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) 

Yürürlüğe 
girdi. 20.08.2002- 24852 20.02.2003 

4. Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine 
İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/04 (97/17/AT) 

Yürürlüğe 
girdi. 20.08.2002- 24852 20.02.2003 

5. Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji 
Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/05 
(95/13/AT) 

Yürürlüğe 
girdi. 20.08.2002- 24852 20.02.2003 

6. Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji 
Etiketlemesine İlişkin Tebliğ TRKGM: 2002/06 
(96/60/AT) 

Yürürlüğe 
girdi. 20.08.2002- 24852 20.02.2003 

7. Ev Tipi Elektrikli Fırınların Enerji Etiketlemesine 
İlişkin Tebliğ TRKGM:2003/01 (2002/40AT) 

Yürürlüğe 
girdi. 26.02.2003- 25032 26.02.2003 

8. Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin 
Yönetmelik 

Yürürlüğe 
girdi. 14.12.2006 - 26376 14.03.2007 

9. Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği 
İle İlgili Yönetmelik 

Yürürlüğe 
girdi. 02.05.2003 - 25096 02.05.2003 

10. Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve 
Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili 
Yönetmelik 

Yürürlüğe 
girdi. 22.01.2003 - 25001 31.12.2005 

11. Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik Yürürlüğe 
girdi. 31.03.2002 - 24712   31.03.2003 

12. Yeni veya Mevcut Sanayi Dışı Binalarda Sıcak Su 
Üretimi ve Ortam Isıtması için Isı Jeneratörlerinin 
Performansı ve Yeni Sanayi Dışı Binalarda İç Sıcak Su 
Dağıtım ve Isı İzolasyonuna Dair Yönetmelik 

Yürürlüğe 
girdi. 14.12.2000 - 24260   14.12.2001    
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EK 3: AKAKDO EK TABLOLAR 
Arazi Kullanımı Tablo Ek-1. Türkiye’de Arazi İdaresinin Yürütülmesinde Görevli 
Kurumlar: 
 
KURUM GÖREV YASAL DAYANAK 

ÜLKE DÜZEYİ     

Devlet Planlama 
Teşkilatı 

· 5 Yıllık kalkınma planının hazırlanması DPT Kanunu -91,196 

  · Bölge Planlarının yapılması veya yaptırılması İmar Kanunu(3194,9.5.1985) 

Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı 

· Çevre Düzeni Planlarının yapılması veya 
yaptırılması ve onayı 

İmar Kanunu (8.5.2003 tarihinden 
önceki başvurular) (3194, 9.5.1985) 

  
· Afete maruz kalmış yerlerin imar planlarının 
yapılması ve onayı 

Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve 
Yapılacak (7269/1051) 

  
· Kıyılarda dolgu ve kurutma suretiyle 
kazanılan alanların imar planlarının 
onaylanması 

Kıyı Kanunu(3621,17.4.1990) 

  

· Gerekli görülen hallerde kamu yapıları, 
ulaşım açısından önemli, toplu konut 
uygulamaları ile ilgili imar planlarını re´sen 
onaylamak 

İmar Kanunu(3194, 9.5.1985) 

  
· Tekel dışı bırakılan parlayıcı ve patlayıcı 
madde depolarının imar planları 

6851 sayılı Yasa ve Tüzük (14.08.1987 
tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ) 

  
· Gecekondu Önleme ve Islah bölgelerinde 
imar planı yapımı ve onayı 

Gecekondu Kanunu(775/384) 

  
· Milli Parkların Uygulama İmar planlarının 
onaylanması 

Milli Parklar(2873,9.8.1993) 

(İller Bankası) 
· Belediyelerin talebi üzerine emaneten ve ihale 
ile imar planı yapımı 

İller Bankası Kanunu(4759,2.6.1945) 

Çevre ve Orman 
Bakanlığı  

· Çevre Düzeni Planlarının yapılması veya 
yaptırılması ve onayı 

Çevre ve Orman Bak. Teşkilat Görev 
teş. Kanunu. (4856,1.5.2003) 

  
· Milli ve doğal parkların belirlenmesi, 
korunması ve gelişme planlarının hazırlanması 

Milli Parklar Kanunu(2873, 9..8.1993) 

(Orman Genel 
Müdürlüğü) 

Orman alanlarının belirlenmesi, 
sınıflandırılması, idaresi ve kontrolünün 
yapılması 

Orman Kanunu (6831, 31/8/1956) 



                                             506

(Özel Çevre Koruma 
Başkanlığı) 

· Özel Çevre Koruma alanlarından her tür ve 
ölçekte plan yapmak ve onaylamak 

Çevre Bakanlığının Kuruluş Görevleri 
Hakkında KHK. 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 

· Turizm alan ve merkezlerindeki turistik ve 
tesis alanlarının uygulama imar planlarını 
onaylamak 

Turizmi Teşvik 
Kanunu(2634,12.3.1982) 

  

· Kıyılarda dolgu ve kurutma suretiyle 
kazanılan alanlara ilişkin Turizme dönük 
kullanımların devamı niteliğindeki uygulama 
ve nazım imar planlarını onaylamak 

Kıyı Kanunu(3621/3830 4.4.1990) 

  
· Kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarında 
yapılan planlarda bölge kurulları ve yüksek 
kurulun uyacağı kararları almak 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu(2863,23.7.1983) 

Taşınmaz Kültür ve 
Tabiat Varlıkları 
Koruma Yüksek Kurulu 

· Kentsel ve arkeolojik ve doğal sit alanlarının 
planlamaya yapılanma kararlarına ilişkin ilke 
kararları almak  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu(2863,23.7.1983) 

 

Özelleştirme İdaresi 

 

· Özelleştirilecek alanlarda imar planı yapımı 
ve onayı 

 

4046 sayılı Özelleştirme Kanunu 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı 

· Endüstri Bölgelerine plan yaptırmak ve 
onaylamak 

4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu 

 
· Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde plan 
yapımı ve onayı 

4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri 
Geliştirme Kanunu 

  · Organize Sanayi Bölgelerinin plan onayı  
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu (15.4.2000 tarih, 24021 sayılı 
R.G.) 

Başbakanlık Toplu 
Konut Müsteşarlığı 

· Toplu Konut İmar Planları 
12.5.2004 (5162) Toplu Konut Kanunu 
Hk. Değişiklik.  

BÖLGE DÜZEYİ     

Boğaziçi İmar Yüksek 
Koordinasyon Kurulu 

· Boğaziçi sahil şeridi öngörünüm bölgesinde 
yapılacak plan ve plan değişikliklerinin onayı 

Boğaziçi Kanunu (2960, 22.7.1983) 

    (İmar Kanunu) (3194, 9.5.1985) 

G.Doğu Anadolu 
Projesi, Bölge 
Kalkınma İdaresi 
Teşkilatı 

· GAP İllerinde (8 İl) 1580 ve 3194 sayılı İmar 
Kanunu ile ilgili idarelere verilen imar ve 
altyapıya ilişkin hak ve yetkilerin kullanılması 

KHK(399, 6.11.1989) 

K.T.V.K Bölge 
Kurulları 

· Kentsel ve arkeolojik doğal sit alanlarında 
korunma amaçlı imar planları hakkında görüş 
vermek 

KTVK Kanun(2863/3386 23.7.1983) 

İL DÜZEYİ     
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Valilik 
· Belediye ve mücavir alan sınırları dışında 
imar planlarının hazırlanması ve onayı 

İmar Kanunu(3194,9.5.1985) 

  · Toplu konut alanlarının ilanı Toplu Konut Kanunu(298517.3.1984) 

  · Köy yerleşik alanlarının tespiti İmar Kanunu (3194,9.5.1985) 

  
· Köy yerleşme alanlarının tespiti ve planlarının 
onayı 

Köy kanunu(442/3367, 26.6.1987) 

YERLEŞME 
DÜZEYİ 

    

Belediye 
· Belediye ve mücavir alan sınırları içinde imar 
planlarının hazırlanması ve onayı 

İmar Kanunu(3194, 9.5.1985) 

  
· Gecekondu önleme ve ıslah bölgeleri tespiti 
ve bunların imar planlarının yapımı ve onayı 

Gecekondu Kanunu(775/3811) 

  · Islah imar planlarının yapımı ve onayı İmar Affı Kanunu(2981/3290/3386) 

  
· Turizm alan ve merkezlerinde turizm dışı 
kullanımlara dair imar planlarının Turizm 
Bakanlığı Görüşü alınarak onayı 

Turizm Teşvik 
Kanunu(2634,12.3.1982) 

 

Büyükşehir Belediyesi 

 

· Büyükşehir İlçe belediyelerinin nazım imar 
planları yapmak ve onaylamak 

 

B.Şehir Belediye Yönetimi Hakkında 
Kanun (3030,27.6.1984) 

  
· İlçe belediyelerince hazırlanan uygulama imar 
planlarının onayı 

B.Şehir Belediye Yönetimi Hakkında 
Kanun (3030, 27.6.1984) 

Kaynak: www.bayindirlik.gov.tr/turkce/sss.php
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AKAKDO Ek Tablo 2 Türkiye Genelinde Şimdiki Arazi Kullanma Şekillerinin Kabiliyet Sınıflarına Dağılımı (KHGM, 01.01.2005) 
        Kaynak: DPT, 9. Kalkınma Planı, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanılması ve Yönetimi ÖİKR, 2007 

No KULLANMA   ARAZİ KULLANIM KABİLİYET SINIFLARI (Hektar)     
 ŞEKLİ I II III IV Toplam V VI VII Toplam VIII Toplam 
1 TARIM ARAZİLERİ 4 825 442 6 040 590 6 036 224 4 877 061 21 779 317 7 969 3 965 201 2 301 020 6 274 190 0 28.053.507 
2 Kuru T. (Nadaslı) 1 586 720 2 801 963 3 774 460 3 508 127 11 671 270 4 412 2 469 711 873 975 3 348 098  15.019.368 
3 Kuru T. (Nadassız) 944 965 1 695 533 1 202 919 769 313 4 612 730 1 743 867 283 754 124 1 623 150  6.235.880 
4 Sulu Tarım 1 715 478 973 576 600 307 198 783 3 488 144 1 661 83 095 19 487 104 243  3.592.387 
5 Yetersiz Sulu Tarım 300 040 239 851 126 288 56 555 722 734  35 391 4 148 39 539  762.273 
6 Bağ (Kuru) 34 297 62 882 110 744 104 334 312 257 22 131 829 90 129 221 980  534.237 
7 Bağ (Sulu) 14 477 9 615 4 533 2 958 31 538 81 576 162 819  32.402 
8 Bahçe (Kuru) 48 296 43 567 40 595 37 255 169 713  37 691 25 238 62 929  232.642 
9 Bahçe (Sulu) 129 365 92 630 47 859 35 040 304 894  18 744 6 445 25 189  330.083 
10 Antep fıstığı 5 959 17 721 16 543 14 628 54 851  16 608 62 355 78 963  133.814 
11 Çay  500 1 233 1 413 9 339 12 485  44 059 31 807 75 866  88.351 
12 Zeytin 26 885 74 068 78 226 60 693 239 872 50 87 970 169 552 257 572  497.444 
13 Fındık 3 656 10 590 24 544 78 780 117 570  162 526 234 963 397 489  515.059 
14 Kestane   122   122  290 1 807 2 097  2.219 
15 Muz 173 1 706 231  2 110    0  2.110 
16 Turunçgiller 12 291 10 918 3 123 630 26 962  1 059 44 1 103  28.065 
17 Çam Fıstığı     0  579 2 094 2 673  2.673 
18 İncir   921  921   17 506 17 506  18.427 
19 Dut 2 340 4 615 3 518 626 11 099  7 790 7 184 14 974  26.073 
20 ÇAYIR-MERA 149 151 444 477 737 300 1 641 382 2 972 310 90 028 4 163 387 14 279 443 18 532 858 0 21.505.168 
21 Çayır arazisi 54 669 158 129 98 553 73 010 384 361 75 137 48 685 138 508 262 330  646.691 
22 Mera arazisi 94 482 286 348 638 747 1 568 372 2 587 949 14 891 4 114 702 14 140 935 18 270 528  20.858.477 
23 ORMAN-FUNDA 13 112 178 810 420 315 846 063 1 458 300 27 970 2 624 014 19 117 691 21 769 675 0 23.227.975 
24 Orman arazisi 7 708 112 525 290 924 593 173 1 004 330 9 447 1 639 313 12 531 789 14 180 549  15.184.879 
25 Fundalık arazi 5 404 66 285 129 391 252 890 453 970 18 523 984 701 6 585 902 7 589 126  8.043.096 
26 TARIM DIŞI ARAZİLER 98 382 108 996 88 924 60 539 356 841 1 967 73  160 138 186 213 313 323 999 894.153 
27 Milli Park  199 68 309 576 258 741 53 658 54 657 31 620 86.853 
28 Yerleşim (Yoğun) 18 243 10 844 6 672 7 214 42 973 592 3 704 8 204 12 500 289 468 344.941 
29 Yerleşim (Az yoğun)  62 466 81 620 65 565 46 613 256 264 646 56 365 66 688 123 699 1 537 381.500 
30 Turistik alan 1 428 2 026 901 238 4 593 49 766 1 572 2 387 725 7.705 
31 Sanayi alanı 6 268 6 951 4 845 2 127 20 191 422 4 375 1 577 6 374 603 27.168 
32 Askeri alan 6 076 4 605 8 870 3 613 23 164  6 652 6 400 13 052 46 36.262 
33 Hava alanı 3 901 2 751 2 003 425 9 080  557 87 644  9.724 
34 Diğer araziler     0    0 3 060 788 3.060.788 
35 Su yüzeyi     0    0 1 158 109 1.158.109 
 GENEL TOPLAM 5.086.087 6 772 873 7 282 763 7 425 045 26 566 768 127 934 10 825 762 35 836 340 46 790 036 4 542 896 77.899.700 
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EK 4: SU EK ŞEKİLLER 
 
Ek4A: Konya Kapalı Havzası Bazı YAS Gözlem Kuyularındaki Seviye Değişimleri 
(Çumra, Karapınar – Hotamış, Hatip Alakova) 
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Ek4B: Tekirdağ İlindeki Bazı YAS Gözlem Kuyularındaki Seviye Değişimleri (Çorlu, 
Hayrabolu ve Saray civarı) 
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HAYRABOLU CİVARI SU SEVİYE GRAFİĞİ
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Ek4C: Amik Ovası’ndaki Bazı YAS Gözlem Kuyularındaki Seviye Değişimleri  
 

 
 

 
 

 
 


