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AKTÜEL

ağışların azlığı 
ve yüzey sularının 
yetersizliği nedeniyle 

ve son yıllarda yeraltı suyunun 
kullanımına olan talebin art-
masıyla yeraltı suyu yönetimi 
modern sulama sistemleriyle 
desteklenecek. Kuyulardan 
çekilen veya çekilecek yeraltı 
suyunun ölçülmesi için “ölçüm 
sistemleri” kullanılması zorun-
luluğu getiriliyor. Bu sistemin 
kullanılmasındaki temel amaç 
ise; yeraltı suyu kullanım mik-
tarını belirleyerek kullanıcısına 
tahsis edilen miktarı kontrol 
altına almak, yeraltı suyunun 
etkin, verimli ve tasarruflu kul-
lanılmasını sağlayarak stratejik 
bir kaynak olan yeraltı suyunu 
sürdürülebilir olarak yönetmek. 
Söz konusu kanunla ölçüm 
sistemleri 1 Mart 2016'ya kadar 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğü tarafından kurulacak.

Su kaynakları; artan nüfus, 
köyden kente hızlanan göç, 
kirlenme ve iklim değişiminin 

tehdidi altında bulunuyor. 
Su kaynakları üzerindeki bu 
olumsuz etkilerin iyice belirgin-
leşmesiyle stratejik bir doğal 
kaynak olarak ele alınan yeraltı 
suyu da “en stratejik doğal kay-
nak” olarak büyük bir önem ka-
zanıyor. Çünkü 2023’ten sonra 
beklenen ani iklim değişikliği 
etkilerinden en az etkilenecek 
kaynak olan yeraltı suyunu ko-
rumak için tüm dünyada büyük 
bir çaba var. Ülkemizde birçok 
bölgede aşırı olarak çekilen 
yeraltı suyunun seviyesi hızla 
azalırken kalitesi de düşüyor. 
Dolayısıyla su kaynaklarını 
planlı ve verimli kullanmak için 
takılacak olan ölçüm cihazlarıy-
la yeraltı suyunun daha verimli 
kullanılması uygulamasının 
tüm ülkeye yaygınlaştırılması 
planlanıyor. 

Düzenleme, şirketleri ve sa-
nayicileri de ilgilendiriyor

Tüm kuyulardan çekilen veya 
çekilecek yeraltı suyunun ölçül-
mesi ve buna yönelik “ölçüm 
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Yeraltı suyunu korumak için tüm dünyada büyük 
bir çaba var. Kuyulardan çekilen veya çekilecek 
yeraltı suyunun ölçülmesi için “ölçüm sistemleri” 
kullanılması zorunluluğu getiriliyor. 
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sistemlerinin tespit edilmesi gerek-
liliği doğduğunu belirten Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada, kuyu, galeri, tünel ve 
benzerlerine takılacak ölçüm siste-
mi bir yıl içerisinde belge sahibince 
takılacak. DSİ'den yapılan açıklamada 
ölçüm sistemini kuramayanların süre 
talep etmesi hâlinde ölçüm sistemleri, 
bedeli yüzde 10 fazlası ile ilgililerinden 
tahsil edilmek üzere, bu maddenin 
yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içe-
risinde DSİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan kurulacak. Şartlara uymayanların 
ise belgeleri iptal edilerek kuyuları 
kapatılacak.

“Su ölçüm sistemi uygulamasını 
zorunlu kılan yasanın getirdiği dü-
zenlemeler çiftçilerin yanı sıra yeraltı 
suyunu kullanan şirketleri ve sanayici-
leri de ilgilendiriyor” diyen Su Politika-
ları Derneği ve Hidropolitik Akademi 
Başkanı Su Politikaları Uzmanı Dursun 
Yıldız’a göre çiftçilerin bu uygula-
madan zarar görmemelerine özen 
gösterilmesi gerektiğini söylüyor. “Su 
Yönetimindeki Yasal ve İdari Yeniden 
Yapılanma” sürecinin hızlandırılarak 
sektörel su tahsislerinin bütüncül 
şekilde yapılması gerektiğini belirten 
Yıldız, “Öncelikle Su Yasası Tasarısı 
TBMM’den geçirilmeli. Tüm bu koşullar 
değerlendirildiğinde su ölçüm sistemi 
takılması için 2 Nisan 2016’da sona 
erecek sürenin su yönetimindeki yapı-
sal düzenlemeler de dikkate alınarak 
bir plan dâhilinde altışar ay uzatılması 
uygun olacak. Bu süre içinde yapı-
lacak pilot uygulamalardan alınacak 
sonuçların değerlendirilmesi ve yeraltı 
suyunun daha verimli kullanılması uy-
gulamasının aşama aşama tüm ülkeye 
yaygınlaştırılması sağlanmalı” diyor. 

“Su kaynakları yönetim 
politikaları, tarım politikalarıyla 
birlikte ele alınmalı”.
Türkiye Sulama Kooperatifleri 

Merkez Birliği Genel Başkanı A. Halis 
Uysal da çiftçilerin etkilenmemesi için 
su yönetim politikalarının tarım politi-
kalarıyla birlikte ele alınması gerektiği-

ni söyleyerek düzenlemenin amacını 
şöyle açıklıyor:

 “Bu düzenlemenin temel ama-
cı yeraltı suyu kullanım miktarını 
belirlemek, yeraltı suyu kullanıcısına 
tahsis edilen miktarı kontrol altına 
almak, yeraltı suyunun etkin, verimli 
ve tasarruflu kullanılmasını sağlamak, 
stratejik bir kaynak olan yeraltı su-
yunu sürdürülebilir olarak yönetmek. 
Ancak kartlı ve ön ödemeli sayaç 
takılması tek başına sorunları çözmek 
için yeterli değil.

Bu kararlar, çiftçilerin ve sulama 
kooperatifi üyelerinin içinde bulunduğu 
sosyal ve ekonomik zorluklar göz ardı 
edilerek uygulamaya geçirilemez. Yapı-
lan ertelemeler de bu durumu açıkça 
ortaya koyuyor. Sürenin ertelenmesi de 
maalesef çiftçilerimizi bu uygulama için 
hareketlendirememiştir. Bu nedenle 
bu kararların uygulanabilmesi için 
öncelikle, çiftçimizin içinde bulunduğu 
ekonomik sorunların çözümü önemli. 
Bunun için de su kaynak-
ları yönetim politikaları, 
tarım politikalarıyla 
birlikte ele alınmalı”.

Uysal, 'Yeraltı Suyunun Verimli 
Kullanımı Çalıştayı' yapılmasının önemli 
olduğunu belirterek, sulama birlikleri, 
sulama kooperatifleri, ziraat odaları ve 
ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluş-
ların katılacağı bu çalıştaydan çıkacak 
olan kararların bir plan dâhilinde uygu-
lanması gerektiğini söylüyor. 

SAYAÇ TAKMA 
ZORUNLULUĞU ERTELENDİ
Yeraltı Suları Kanunu’nda daha 
önce de değişiklikler yapılmış ve 
bu değişiklikler 25 Şubat 2011'de 
yürürlüğe girmişti. Bu yeni yasaya 
göre yeraltı suyu temini maksadıyla 
kuyu, galeri, tünel ve benzeri ölçüm 
sistemi için su sayacı takılması 
zorunlu hale geldi. Buna göre daha 
önce yeraltı suyu kullanma belgesi 
almış olanların, kuyularına su sayacı 
taktırıp 25 Şubat 2013 tarihine kadar 
belgelerini DSİ bölge müdürlüklerinde 
yenilemeleri gerekiyordu. Ancak 
yeni yasa ile 25 Şubat 2013'te 
sona eren yeraltı sularına sayaç 
takma zorunluluğu 1 Mart 2013'te 
yayımlanan kanunla üç yıl ertelendi.
Söz konusu kanunla bu ölçüm 
sisteminin, bir yıl içinde belge 
sahibince kurulması öngörülmüş, 
bu süre içinde ölçüm sistemi 
kurmayanların talepleri halinde, 
bedelinin yüzde 10 fazlası tahsil 
edilmek üzere, 1 Mart 2016'ya kadar 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından kurulacağını veya 
kurdurulacağı belirtilmişti.
Bu zorunluluk sadece Konya Kapalı 
havzasında Konya-Çumra-Karapınar, 
Karaman-Ayrancı, Ereğli-Bor, 
Aksaray-Sultanhanı-Obruk, Altınekin, 
Cihanbeyli-Yeniceoba-Kulu, Meriç-
Ergene havzasında Çorlu, Vize, 
Lüleburgaz ve Babaeski, Sakarya 
Irmağı havzasında Yunak-Ilgın-
Sarayönü alt havzalarına getirildi.


